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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SÃO BORJA
PREGÃO SRP Nº 04/2019
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23227.000438/2019-57)
1.

DO OBJETO
Aquisição de Gêneros Alimentícios – ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, conforme
condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.
1.1.

GRUPO 1 – ÓLEOS / VINAGRES / CONSERVAS E ENLATADOS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

R$

1

Azeite de dendê. Embalado em
garrafas plásticas (não amassadas)ou
de vidro, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o
consumo, contendo 100 ml do
produto. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
validade de pelo menos 1 ano na data
do recebimento e informações
nutricionais.
Unidade

15

R$ 10,85 R$ 162,75

2

Azeite de oliva extra virgem. Produto
da primeira prensagem a frio de
oliva, acidez menor que 0,5%
coloração amarela esverdeado, que
possam ser novamente tampadas após
aberta. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, quantidade do produto e número
de registro. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega. Embalagem
500 Ml.
Unidade

150

R$ 34,13 R$ 5.119,50
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3

Óleo de amendoim comestível,
obtido a partir do processo de refino
do óleo bruto de amendoim, de
acordo com padrões do sistema ISO
22000:2005.
Aspecto:
liquido.
Sabor/odor:
neutro/característico.
Embalagem de vidro ou de
polietileno resistente, transparente,
sem sinais de violação ou vazamento,
contendo 100mL. Na embalagem
deve conter informações nutricionais,
ingredientes, data de fabricação e
validade, número do lote e
quantidade do produto. Data de
validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Unidade

1

R$ 27,01 R$ 27,01

4

Óleo de canola comestível, obtido a
partir do processo de refino do óleo
bruto de canola, de acordo com
padrões do sistema ISO 22000:2005.
Aspecto:
liquido.
Sabor/odor:
neutro/característico. Refinado, tendo
sofrido
processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização,
clarificação,
frigorificação
ou
não
e
desodorização. Deverá apresentar
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares
e deverá estar isento de ranço e de
outras características indesejáveis. Na
rotulagem deverá apresentar as
indicações
correspondentes
A
classificação e designação refinado.
Deve ser embalado em garrafas
plásticas tipo pet, não amassadas,
resistentes,
que
garantam
a
integridade do produto até o
consumo, contendo 900ml de peso
líquido. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
validade e informações nutricionais.
Validade mínima de 6 meses a contar
da data de recebimento.
Unidade

20

R$ 9,58
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5

Óleo de gergelim torrado. Embalado
em garrafas de vidro, resistentes, que
garantam a integridade do produto até
o consumo, contendo 100 ml do
produto. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
validade e informações nutricionais.
Validade mínima 6 meses a contar da
data de recebimento.
Unidade

2

R$ 15,83 R$ 31,66

6

Óleo de soja - obtido a partir do
processo de refino do óleo bruto de
soja, de acordo com padrões do
sistema ISO 22000:2005. Aspecto:
liquido.
Sabor/odor:
neutro/característico. Refinado, tendo
sofrido
processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização,
clarificação,
frigorificação
ou
não
e
desodorização. Deverá apresentar
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares
e deverá estar isento de ranço e de
outras características indesejáveis. Na
rotulagem deverá apresentar as
indicações
correspondentes
Ã
classificação e designação refinado.
Deve ser embalado em garrafas
plásticas tipo pet, não amassadas,
resistentes,
que
garantam
a
integridade do produto até o
consumo, contendo 900ml de peso
líquido. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
validade e informações nutricionais.
Validade mínima de 2 anos a contar
da data de recebimento.
Unidade

550

R$ 5,25
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7

Vinagre Balsâmico – embalagem
plástica de 500ml, isento de sujidade
e matéria estranha. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto.
Unidade

6

R$ 25,04 R$ 150,24

8

Vinagre de Álcool – elaborado a base
de ácido acético obtido mediante a
fermentação acética de soluções
aquosas de álcool procedente
principalmente de matérias agrícolas.
Padronizado, refiltrado, pasteurizado
e envasado para a distribuição no
comércio em geral. Com acidez de
4,15%. Embalagem plástica/garrafa
pet. É um produto: sem corantes, sem
essências. E sem adição de açúcares.
Embalagem de 750ml.
Unidade

155

R$ 3,52

R$ 545,60

9

Vinagre de Arroz – elaborado a base
de fermento acético de arroz,
embalagem plástica de 750 ml, isento
de sujidade e matéria estranha.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto.
Unidade

5

R$ 5,75

R$ 28,75

10

Vinagre de Maçã – elaborado a base
de fermento acético de maça,
embalagem plástica de 750ml, isento
de sujidade e matéria estranha.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto.
Unidade

60

R$ 5,44

R$ 326,40
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11

Vinagre de vinho branco, elaborado a
base de fermento acético, embalagem
plástica de 750ml, isento de sujidade
e matéria estranha. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto.
Unidade

10

R$ 5,99

R$ 59,90

12

Vinagre de Vinho tinto – elaborado a
base de fermento acético de vinho
tinto, embalagem plástica de 750ml,
isento de sujidade e matéria estranha.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto.
Unidade

10

R$ 6,32

R$ 63,20

13

Alcaparras - Embalagem 200g Miúdas,
em
conserva,
acondicionados em embalagem de
vidro, limpa, resistente, vedada
hermeticamente. Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Unidade

10

R$ 15,97 R$ 159,70
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14

Atum Sólido. Produto sólido
conservado em óleo comestível. Não
contém glúten. Não contém sal.
Ingredientes: atum, óleo comestível,
sal. Informação Nutricional por 100g:
157,0Kcal,
Carboidrato:
0,0g,
Proteína: 25g, Gorduras totais: 6,4g,
Gorduras Saturadas: 2,1g, Gorduras
Trans:
0,0g,
Gordura
Monoinsaturada:
1,2g,
Gordura
Polinsaturada:
2,9g,
Colesterol:
67mg, Fibra Alimentar: 0,0g, Sódio:
735,0mg. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Unidade: lata líquido de
170g.
Unidade

20

R$ 11,31 R$ 226,20

15

Azeitona pretas sem caroço inteiras,
em conserva. Azeitona preta, graúda,
sem caroço, acondicionada em
embalagem limpa, resistente, atóxica,
contendo 290 g de peso líquido
drenado. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade mínima
de 10 meses a contar da data de
entrega do produto.
Unidade

20

R$ 12,15 R$ 243,00
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16

Azeitona verde, sem caroço, em
conserva. Azeitona verde, graúda,
sem caroço, acondicionada em
embalagem limpa, resistente, atóxica,
contendo aproximadamente 180g de
peso líquido drenado. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Unidade

30

R$ 8,05

17

Cogumelo tipo champignon em
conserva.
Cogumelos
inteiros,
acondicionados em embalagem de
vidro ou polietileno, limpa, resistente,
atóxica, hermeticamente fechada,
contendo aproximadamente 170 g de
peso líquido drenado. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Unidade

20

R$ 10,91 R$ 218,20

18

Ervilha em conserva. Embalagens de
300g. Prazo de validade: 24 meses.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 300 g de peso
líquido. Data de validade mínima de
20 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

20

R$ 4,03
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19

Extrato de tomate - Embalagem 350 g
-Simples, resultante de concentração
da polpa de tomates maduros. Pele e
sementes retiradas por processo
tecnológico adequado. BRIX mínimo
de 18%. Isento de fermentações,
indicando
processamento
não
defeituoso. Apresentando massa
espessa, cor vermelha, cheiro e sabor
próprios.
Acondicionados
em
embalagem de vidro ou folha de
flandres limpa, resistente, atóxica,
não amassada, não estufada, contendo
entre 350 g de peso líquido.
Embalagem
apresentando
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto e informações
nutricionais. Prazo de validade de
pelo menos 6 meses a contar do
recebimento.
Unidade

15

R$ 4,19

R$ 62,85

20

Milho verde em conserva - Milho
verde em conserva conservado com o
líquido da conserva, condicionado em
embalagem de folha de flandres ou
alumínio limpa, resistente, atóxica,
isenta de ferrugem, não amassada.
Embalagem de 200g, apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade mínima
de 9 meses a contar da data de
entrega do produto.
Unidade

60

R$ 2,79

R$ 167,40
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Palmito inteiro em conserva de
pupunha -Embalagem 530g - Palmito
de pupunha em conserva. Primeira
qualidade,
macio,
tenro,
esbranquiçado, produzido de acordo
com as normas higiênico-sanitárias
estabelecidas, garantindo a segurança
alimentar. Embalagem em vidro
contendo aproximadamente 300g de
peso líquido drenado. Embalagem ,
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto. Unidade

30

R$ 20,29 R$ 608,70

22

Pepino inteiro acondicionado em
água e sal. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em vidros
hermeticamente vedado. Embalagem
de 500g. Deverá apresentar validade
mínima de 12 meses a partir da data
de entrega
Unidade

15

R$ 9,69

R$ 145,35

5

R$ 4,99

R$ 24,95

23

Sardinha em conserva, preparada Unidade
com
pescado
fresco,
limpo,
eviscerado, cozido. Imersa em óleo
comestível.
Acondicionado
em
recipiente de folha de Flandres
íntegro,
resistente,
vedado
hermeticamente e limpo, contendo
aproximadamente 125g de peso
líquido drenado. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 25 meses da data
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24

Tomate pelado. Tomates sem pele suco de tomate e acidificante ácido
cítrico. Lata com 400g, limpa,
resistente, vedada hermeticamente.
Deverá apresentar validade mínima
de 10 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

25

R$ 10,92 R$ 273,00

25

Tomates secos acondicionado em em
embalagem de vidro ou plástica,
contendo óleo comestível., limpa,
resistente, vedada hermeticamente.
Deverá apresentar validade mínima
de 10 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 1Kg.
Unidade

20

R$ 98,30 R$ 1.966,00

26

Fruta abacaxi em calda de água e
açúcar, em fatias, sem caroços, lata
com 850g, Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Unidade

10

R$ 12,45 R$ 124,50

10

R$ 15,69 R$ 156,90

27

Fruta figo em calda de água e açúcar, Unidade
em fatias, sem caroços, lata com
850g, Ela deverá conter externamente
os dados de identificação e
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote,
quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
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meses a partir da data de entrega.

28

Fruta pêssego em calda de água e
açúcar, em fatias, sem caroços, lata
com 850g, Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Unidade

15

R$ 14,49 R$ 217,35

29

Cereja em calda sem caroçoacondicionada
em
potes
hermeticamente fechados de 200g.
Contendo os dados de identificação e
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote,
quantidade. Apresentando validade
mínima de 12 meses a partir da
entrega.
unidade

30

R$ 23,79 R$ 713,70

30

Ervilha em conserva. Embalagens de
2kg de peso drenado. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto. unidade

100

R$ 18,97 R$ 1.897,00
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Milho verde em conserva Embalagem 2kg de peso drenado,
conservado com o líquido da
conserva,
condicionado
em
embalagem de folha de flandres ou
alumínio limpa, resistente, atóxica,
isenta de ferrugem, não amassada.
Embalagem de 2kg de peso drenado,
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 9 meses a contar
da data de entrega do produto.
unidade

100

R$ 28,20 R$ 2.820,00
R$
19.941,01

TOTAL
GRUPO 2 – MOLHOS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

R$

TOTAL

32

Catchup – composto à base de polpa
e suco de tomate, adicionado de
especiarias, sal e açúcar, podendo
conter outros condimentos, admitido,
no mínimo, 35% de resíduos secos,
de consistência cremosa, odor e sabor
característicos, isento de sujidade e
seus ingredientes de preparo em
perfeito estado de conservação,
acondicionado
em
recipiente
apropriado pesando de190g.
UNIDADE 10

R$ 5,04

R$ 50,40

33

Mostarda amarela -Embalagem de
polietileno resistente, transparente,
sem sinais de violação ou vazamento,
contendo 190g. Na embalagem deve
conter informações nutricionais,
ingredientes, data de fabricação e
validade, número do lote e
quantidade do produto. Data de
validade mínima de 10 meses a
contar da data de entrega do produto. UNIDADE 10

R$ 4,85

R$ 48,50
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34

Maionese - tipo tradicional, aplicação
uso
culinário.
Maionese
industrializada, pote de 500g.
Ingredientes: Óleo vegetal, ovos,
água, açúcar, sal, vinagre, amido
modificado,
suco
de
limão,
conservador ácido sórbico, espessante
goma xantana, acidulante ácido
lático, antioxidante BHT e BHA,
sequestrante EDTA, corante páprica e
aromatizantes. Não contém glúten.
Validade mínima 8 meses a contar da
data de entrega.
UNIDADE 20

R$ 9,69

R$ 193,80

35

Molho de pimenta vermelha Embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade dentro das
especificações do produto. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto.
Embalagem contendo 150ml.
UNIDADE 8

R$ 3,36

R$ 26,88

36

Molho de soja / Shoyo. AdocicadoEmbalagem 150ml. Líquido marrom
escuro obtido da fermentação de soja
com trigo. Líquido marrom escuro
obtido da fermentação de soja com
trigo ou outro cereal ou amiláceo, de
sabor levemente adocicado, com um
característico e agradável aroma de
extratos de carne, usado como
flavorizante ou componente nutritivo
em
muitos
países
orientas.
Embalagem de polietileno resistente,
transparente, sem sinais de violação
ou vazamento. Na embalagem deve
conter
informações
nutricionais
(especialmente a concentração de
sódio),
ingredientes,
data
de
fabricação e validade, número do lote
e quantidade do produto. Marca
referência de qualidade: Maruiti ou UNIDADE 30

R$ 5,65

R$ 169,50
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similar, equivalente ou de melhor
qualidade. Data de validade mínima
de 20 meses a contar da data de
entrega do produto.

37

Molho de tomate pronto, contendo
tomate,
açúcar,
sal,
amido
modificado, espessante e conservante
de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem (não
violada, intacta) caixa ou plástica,
atóxica, com informação nutricional.
Sódio máximo de 170 mg na porção
de 30g. Prazo mínimo de validade de
10 meses a contar da data de entrega.
Unidade de fornecimento: sache ou
caixa de 340g. Data de validade
mínima de 12 meses a contar da data
de entrega do produto.
UNIDADE 100

R$ 4,16

R$ 416,00

38

Molho Inglês. Embalagem de
polietileno resistente, transparente,
sem sinais de violação ou vazamento,
contendo 150mL. Na embalagem
deve conter informações nutricionais,
ingredientes, data de fabricação e
validade, número do lote e
quantidade do produto. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto. UNIDADE 10

R$ 3,68

R$ 36,80
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Extrato de tomate – embalagem de
4kg - Simples, resultante de
concentração da polpa de tomates
maduros. Pele e sementes retiradas
por processo tecnológico adequado.
BRIX mínimo de 18%. Isento de
fermentações,
indicando
processamento
não
defeituoso.
Apresentando massa espessa, cor
vermelha, cheiro e sabor próprios.
Acondicionados em embalagem de
vidro ou folha de flandres limpa,
resistente, atóxica, não amassada, não
estufada, contendo 4kg de peso
líquido. Embalagem apresentando
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto e informações
nutricionais. Prazo de validade de
pelo menos 6 meses a contar do
recebimento.
UNIDADE 150

R$ 37,92 R$ 5.688,00

40

Maionese - tipo tradicional, aplicação
uso
culinário.
Maionese
industrializada, embalagem de .
Ingredientes: Óleo vegetal, ovos,
água, açúcar, sal, vinagre, amido
modificado,
suco
de
limão,
conservador ácido sórbico, espessante
goma xantana, acidulante ácido
lático, antioxidante BHT e BHA,
sequestrante EDTA, corante páprica e
aromatizantes. Não contém glúten.
Embalagem de 1kg. Validade mínima
8 meses a contar da data de entrega. UNIDADE 50

R$ 12,66 R$ 633,00
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Molho de soja / Shoyo. AdocicadoEmbalagem 900ml. Líquido marrom
escuro obtido da fermentação de soja
com trigo. Líquido marrom escuro
obtido da fermentação de soja com
trigo ou outro cereal ou amiláceo, de
sabor levemente adocicado, com um
característico e agradável aroma de
extratos de carne, usado como
flavorizante ou componente nutritivo
em
muitos
países
orientais.
Embalagem de polietileno resistente,
transparente, sem sinais de violação
ou vazamento. Na embalagem deve
conter
informações
nutricionais
(especialmente a concentração de
sódio),
ingredientes,
data
de
fabricação e validade, número do lote
e quantidade do produto. Marca
referência de qualidade: Maruiti ou
similar, equivalente ou de melhor
qualidade. Data de validade mínima
de 20 meses a contar da data de
entrega do produto.
UNIDADE 50

R$ 18,46 R$ 923,00

42

Molho de tomate pronto, contendo
tomate,
açúcar,
sal,
amido
modificado, espessante e conservante
de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem (não
violada, intacta) caixa ou plástica,
atóxica, com informação nutricional.
Sódio máximo de 170 mg na porção
de 30g. Prazo mínimo de validade de
10 meses a contar da data de entrega.
Unidade de fornecimento: sachê ou
caixa de 3kg. Data de validade
mínima de 12 meses a contar da data
de entrega do produto.
UNIDADE 400

R$ 24,83 R$ 9.932,00
R$
18.117,88

TOTAL
GRUPO 3 – GELÉIAS E PASTAS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT
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Leite de Coco tradicional. Natural,
concentrado, açucarado, obtido do
endosperma de coco, procedentes de
coco, procedentes de frutos sãos e
maduros, isento de sujidades,
parasitas, larvas, com aspecto cor,
cheiro
e
sabor
próprios,
acondicionados em garrafa de vidros
apropriada contendo 200mL. Deverá
apresentar validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Unidade

50

R$ 5,46

R$ 273,00

44

Doce
de
leite.
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
potes de plástico firme vedado.
Embalagem de 400g. Deverá
apresentar validade mínima de 5
meses a partir da data de entrega.
Unidade

60

R$ 7,93

R$ 475,80

45

Geleia de framboesa. Brilhosa, com
coloração,
sabor
e
aromas
características.
Obtida
do
processamento das partes comestíveis
da fruta, contendo framboesa(50%),
com açúcar, pectina de fruta,
ajustador de ph, aditivos e outros
ingredientes, isento de sujidade e
materiais estranhos, acondicionados
em embalagem de vidro, com tampa
hermeticamente fechada, a qual
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 320g.
Unidade

6

R$ 18,79 R$ 112,74
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Mel puro de abelha, de flor de
laranjeira. Produto natural ,elaborado
por abelhas a partir do néctar das
flores de laranjeira, coletado e
transformado por dois processos
básicos, um físico, evaporação de
água e outro químico, adição de
enzimas. Deve apresentar registro no
ministério da agricultura SIF.
Embalado em pote plástico de
polietileno,
transparente
fosco,
resistente, contendo 500 g.
Unidade

6

R$ 27,53 R$ 165,18

47

Melado de cana, líquido xaroposo
obtido pela evaporação do caldo de
cana, ou a partir da rapadura, por
processos tecnológicos adequados.
Elaborado com matéria-prima não
fermentada, isenta de matéria terrosa,
parasitas e detritos animais ou
vegetais. Sem qualquer tipo de
corante,
natural
ou
artificial,
conservante ou edulcorantes. Aspecto
líquido xaroposo e denso (viscoso),
cor
amarelo
âmbar.
Cheiro
característico e gosto doce. Poderá
apresentar no máximo25% p/p de
umidade, acidez em solução normal
máxima de 10%v/p, glicídeos totais
de um mínimo de 50% p/p e no
máximo6% p/p de resíduo mineral
fixo(cinzas). Ausência de sujidades,
parasitas, larvas e insetos ou seus
fragmentos. Apresentar registro no
ministério da agricultura. Embalagem
de plástico, polietileno resistente,
transparente e opaco, deve constar na
embalagem data de fabricação e de
validade de no mínimo 20 meses no
momento da entrega, contendo 250g
do produto.
Unidade

6

R$ 20,99 R$ 125,94
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Goiabada em massa, tipo de corte.
Embalada potes plásticos resistentes,
não amassados, não estufados, que
garantam a integridade do produto,
até o momento do consumo, contendo
300 á 350 g, acondicionadas em
caixas lacradas, limpas, secas, não
violadas e resistentes. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 12 meses, a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
Unidade

10

R$ 6,21

49

Goiabada tipo cascão. Embalada
potes plásticos resistentes, não
amassados, não estufados, que
garantam a integridade do produto,
até o momento do consumo, contendo
300 á 350g, acondicionadas em
caixas lacradas, limpas, secas, não
violadas e resistentes. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 12 meses, a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
Unidade

10

R$ 13,18 R$ 131,80

TOTAL

R$ 62,10

R$ 1.346,56

GRUPO 4 – AÇUCARES / ESSÊNCIAS E CORANTES
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDAD
E

QUANTI VALOR
DADE
R$
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Açúcar cristal de origem vegetal,
constituído fundamentalmente por
suco de cana-de-açúcar, contendo no
mínimo 99,3% de sacarose, com
aspecto sólido e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Embalagem contendo 1Kg. Deverá
apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega.
Unidade

1400

R$ 3,66

R$ 5.124,00

51

Açúcar de baunilha –Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Embalagem contendo 100 g. Deverá
apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega.
Unidade

2

R$ 2,54

R$ 5,08

52

Açúcar de confeiteiro. Contendo
sacarose e amido de milho, com
aspecto sólido e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Embalagem em
conformidade com a legislação
sanitária vigente contendo 1Kg do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega.
Unidade

10

R$ 11,07 R$ 110,70
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Açúcar impalpável. Composto por
açúcar refinado finamente moído e
amido de milho. Empregado na
decoração de bolos, doces, sonhos,
croissants e outros produtos de
confeitaria fina. O amido encontrado
no açúcar impalpável permite que o
açúcar se mantenha seco quando
pulverizado sobre os doces, de forma
a impedir a absorção do açúcar pela
gordura proveniente dos doces,
mantendo inalterado o seu visual.
Apropriado para a montagem de
glacês, cremes, pasta americana ou
outros tipos de coberturas finas para
bolos decorados. Encontrado em
embalagem plástica, contendo 1Kg
do produto. Validade de 18 meses
após a data de fabricação. O produto
deve ser branco livre de impurezas e
sujidades. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega.
Unidade

5

R$ 10,63 R$ 53,15

54

Açúcar mascavo tradicional, boa
qualidade, sem contaminantes de
origem
vegetal,
constituído
fundamentalmente por suco de canade-açúcar, contendo no mínimo
99,3% de sacarose, odor e sabores
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1Kg. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Unidade

5

R$ 14,23 R$ 71,15
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Açúcar refinado de origem vegetal,
constituído fundamentalmente por
suco de cana-de-açúcar, contendo no
mínimo 99,3% de sacarose, com
aspecto sólido e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Unidade

160

R$ 3,74

R$ 598,40

56

Corante liquido para chocolate na cor
amarela. Embalagem contendo 10ml.
Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

1

R$ 8,94

R$ 8,94

57

Corante liquido para chocolate na cor
azul. Embalagem contendo 10ml.
Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

1

R$ 8,94

R$ 8,94

58

Corante liquido para chocolate na cor
laranja. Embalagem contendo 10ml.
Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

1

R$ 8,94

R$ 8,94

59

Corante liquido para chocolate na cor
preta. Embalagem contendo 10ml.
Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

1

R$ 8,94

R$ 8,94

60

Corante liquido para chocolate na cor
rosa. Embalagem contendo 10ml.
Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

1

R$ 8,94

R$ 8,94

61

Corante liquido para chocolate na cor
vermelha. Embalagem contendo
10ml. Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

1

R$ 8,94

R$ 8,94

62

Corante liquido para chocolate, na
cor verde. Embalagem contendo
10ml. Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

1

R$ 8,94

R$ 8,94

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

63

Água de flor de laranjeira. Água de
flor de laranjeira, bebida tipo
essência, embalada em garrafa de
vidro transparente e resistente com
260 ml do produto. Na embalagem
deve constar a data de fabricação e
validade do produto, bem como
informações do mesmo.
Unidade

2

R$ 59,59 R$ 119,18

64

Água destilada de pétalas de rosas,
aguá tipo essência, embalada em
garrafa de vidro transparente e
resistente com 260 ml do produto. Na
embalagem deve constar a data de
fabricação e validade do produto,
bem como informações do mesmo.
Unidade

2

R$ 48,22 R$ 96,44

65

Adoçante composto de sucralose
pura. Embalagem de 90ml. Validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

3

R$ 12,21 R$ 36,63

TOTAL

R$ 6.277,31

GRUPO 5 – CHOCOLATES / PRODUTOS PARA CONFEITOS/ FRUTAS
DESIDRATADAS E OLEAGINOSAS
ITEM

66

DESCRIÇÃO

UNID

Chocolate amargo- Procedência:
Brasil,Produto obtido da torra da
amêndoa fermentada do cacau. Peso
líquido: 1,050 kg, suporta 3 tempos
de transformação das coberturas de
chocolate. 75% de cacau(sólidos de
cacau e manteiga de cacau).
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

QUANT

R$

20

R$ 41,97 R$ 839,40
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Chocolate ao leite - Procedência:
Brasil, Produto obtido da torra da
amêndoa fermentada do cacau. Peso
líquido: 1,050 kg, suporta 3 tempos
de transformação das coberturas de
chocolate. 53% de cacau(sólidos de
cacau e manteiga de cacau)
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

20

R$ 45,65 R$ 913,00

68

Chocolate branco - Procedência:
Brasil, Peso líquido: 1,050 kg,
suporta 3 tempos de transformação
das
coberturas
de
chocolate,
composto de leite, manteiga de cacau
e açúcar. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

15

R$ 40,42 R$ 606,30

69

Chocolate em pó solúvel, 50 %
cacau. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em caixas de
200g. Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

12

R$ 27,89 R$ 334,68

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

70

Chocolate
meio
amargo
Procedência: Brasil, Produto obtido
da torra da amêndoa fermentada do
cacau. Peso líquido: 1,050 kg, suporta
3 tempos de transformação das
coberturas de chocolate. 53% de
cacau(sólidos de cacau e manteiga de
cacau). Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

30

R$ 39,67 R$ 1.190,10

71

Chocolate granulado preto. Confeito
de chocolate preto macio em
pequenos pedaços finos e compridos,
é utilizado como decoração ou
ingrediente.
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalagem
plástica resistente e transparente de
plástico firme vedado. Embalagem
1,050 kg Deverá apresentar validade
mínima de 20 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

5

R$ 18,79 R$ 93,95

72

Gotas de chocolate - Embalagem de
1kg. Especial para uso em confeitaria
(preparo de chocotone, cookies,
muffins entre outros produtos).
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Encontrado em embalagem
plástica, firme vedado. Deverá
apresentar validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Unidade

2

R$ 44,33 R$ 88,66
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Creme de avelã. Açúcar, óleo
vegetal(palma), avelãs(13%), cacau
em pó parcialmente desengordurado
(7,4%), leite desnatado em pó (5,6%),
soro de leite em pó, emulsificantes
lecitinas, aromatizante. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
potes de plástico firme vedado.
Embalagem de 250g. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Unidade

6

R$ 19,84 R$ 119,04

74

Halawa Simples, em lata de 500g,
ingredientes: açúcar, glicose e tahine
istambul (gergelim escascado, torrado
e moído).Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 20 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

1

R$ 42,18 R$ 42,18

75

Ameixa seca, sem caroço, frutos de
tamanho médio, uniformes, de 1ª
qualidade,
acondicionada
em
embalagem original de fábrica, 200g
de peso líquido. Isenta de fungos ou
parasitas, livre de umidade e de
fragmentos estranhos. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Unidade

20

R$ 15,39 R$ 307,80

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

76

Amêndoas
em
lascas
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem 150g. Sem casca, da
melhor qualidade.
Unidade

25

R$ 20,96 R$ 524,00

77

Amendoim - Embalagem 500g.
Descascado, limpo e selecionado para
uso culinário. Acondicionado em
embalagem contendo 500gr, feita de
plástico
atóxico,
transparente,
termossoldado
e
resistente
apresentando externamente os dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
fabricação e prazo de validade além
das
informações
nutricionais.
Validade mínima de 10 meses a
contar da data de recebimento.
Unidade

12

R$ 9,04

78

Avelãs. Sem casca ou lascas de
cascas aderidas, em pedaços, sem
sujeiras, sem mofos, sem pontos de
podridão,
rígida,
da
melhor
qualidade. Produzida, embalada e
entregue conforme a legislação
sanitária vigente. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto e atender as especificações
técnicas. O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir
da data d Embalagem com 100g e
entrega na unidade requisitante.
Unidade

10

R$ 17,50 R$ 175,00
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Castanha de caju – Natural, sem
casca, inteira, sem sal, sem sujeiras,
sem mofos, sem pontos de podridão,
rígida,
da
melhor
qualidade.
Acondicionado
em
embalagem
laminadas,
integro,
atóxico,
resistente,
vedado
e
limpo.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade mínima
de 10 meses a contar da data de
entrega do produto. Embalagem de
100g.
Unidade

50

R$ 19,37 R$ 968,50

80

Castanha do Pará, - Natural , sem
casca, inteira, sem sal, sem sujeiras,
sem mofos, sem pontos de podridão,
rígida,
da
melhor
qualidade.
Acondicionado
em
embalagem
laminadas,
integro,
atóxico,
resistente,
vedado
e
limpo.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade mínima
de 6 meses a contar da data de
entrega do produto. Embalagem de
100g.
Unidade

50

R$ 17,27 R$ 863,50

30

R$ 21,25 R$ 637,50

81

Noz chilena ou mariposa inteira sem Unidade
casca
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Encontrado em embalagem
plástica firme vedado. Embalagem de
200g. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS
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82

Coco fresco ralado grosso: Coco
ralado sem açúcar. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo. Embalagem de 500 gr. Prazo
de validade de 3 meses. Em caixa de
isopor lacrado e com gelo seco.
Unidade

6

R$ 23,12 R$ 138,72

83

Coco fresco ralado médio: Coco
ralado sem açúcar. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo. Embalagem de 500 gr. Prazo
de validade de 3 meses. Em caixa de
isopor lacrado e com gelo seco.
Unidade

6

R$ 20,21 R$ 121,26

84

Coco ralado desidratado - Coco
ralado sem açúcar. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo. Embalagem de 100 gr. Prazo
de validade de 6 meses.
Unidade

20

R$ 7,08

85

Damasco - Fruta desidratada,
aplicação: alimentar. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalagem
plástica, firme vedado. Embalagem
de 200g.
Unidade

20

R$ 13,97 R$ 279,40
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Tâmara. Fruta seca, sem caroço, de
tamanho médio, uniformes, de 1ª
qualidade, isenta de fungos ou
parasitas, livre de umidade e de
fragmentos estranhos. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 200g
Unidade

1

R$ 16,55 R$ 16,55

87

Uva passas branca, sem caroço, seca,
produzidas com frutos maduros, sãos,
limpos isentos de matérias terrosos,
de parasitos, detritos animais e
vegetais. Embalado em saco plástico,
transparente e atóxico, que deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério
da
Agricultura.
Embalagem 200g. Prazo de validade:
12 meses.
Unidade

10

R$ 12,12 R$ 121,20

88

Uva passas preta, sem caroço, seca,
produzidas com frutos maduros, sãos,
limpos isentos de matérias terrosos,
de parasitos, detritos animais e
vegetais. Embalado em saco plástico,
transparente e atóxico, que deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério
da
Agricultura.
Embalagem 200g. Prazo de validade:
12 meses.
Unidade

10

R$ 9,84
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Frutas cristalizadas. Formado por
mistura de frutas. Sem presença de
umidade,
sem
sujidades
e
contaminantes.
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
potes de plástico firme vedado.
Embalagem de 250g.
Unidade

5

R$ 6,76

90

Pistache ou Pistáchio - Fruto seco
verde, drupa seca, forma ovóide,
onde a noz abre-se naturalmente
expondo a amêndoa, íntegro,
selecionado, perfeito e cru.inteira,
sem sal sem casca. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Encontrado em
embalagem plástica firme vedado.
Embalagem
de
70g.
Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Unidade

3

R$ 11,56 R$ 34,68

91

Achocolatado em pó, a base de cacau
em pó. Embalagens devem estar
intactas,
acondicionadas
em
embalagens de 1kg. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir
data de entrega.
Unidade

250

R$ 27,56 R$ 6.890,00

92

Bombom de chocolate, com recheio
cremoso de massa de castanha, com
camada crocante de wafer, coberto
com chocolate ao leite, peso de
aproximadamente 21,5g, embalados
em pacotes de 1kg, deverá conter na
embalagem as seguintes informações:
identificação do produto, inclusive
marca nome e endereço do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade,
nº de registro em órgão competente. Unidade

15

R$ 80,92 R$ 1.213,80
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Coco ralado desidratado, sem açúcar,
industrializado.
Embalagem
de
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo de 500g. Validade mínima de 6
meses a partir da entrega.
Unidade

20

R$ 39,90 R$ 798,00
R$
17.699,50

TOTAL

GRUPO 6 – CONFEITARIA EM GERAL / FARINHAS / COAGULANTES
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

R$

94

Coagulante líquido para fabricação de
queijo. Poder coagulante 1:3.000/75
IMCU. Embalagem de no mínimo
200ml, com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
Validade mínima de 6 meses.
Unidade

1

R$ 11,10 R$ 11,10

95

Glucose de milho – embalagem com
aproximadamente 300g. Xarope de
glucose de milho, é uma solução
concentrada, transparente de alta
viscosidade, obtida de açúcares de
milho através de um avançado
processo tecnológico. Pura, livre de
sujidades
e
contaminantes.
Embalagem plástica material atóxico,
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
especificações
físico-químicas,
número de lote, data de validade,
quantidade. Data de validade mínima
de 6 meses a contar da data de
entrega.
Unidade

1

R$ 16,65 R$ 16,65

96

Missô - Embalagem 500g. Pasta
salgada de soja de coloração marrom
escura. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade dentro das
especificações do produto.
Unidade

1

R$ 25,97 R$ 25,97

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS
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Tahine - Pasta salgada de gergelim de
coloração marrom clara. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote data de validade, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 16 meses a partir da data
de entrega. Embalagem de 250g
Unidade

2

R$ 34,12 R$ 68,24

98

Amido de milho produto amiláceo,
extraído do milho para uso como
espessante. Pó fino, branco e puro,
livre de qualquer alteração de aroma
e coloração. Embalada em papel
impermeável, limpo, não violado,
resistente e acondicionado em caixas
de papelão resistentes, que garantam
a integridade do produto até o
momento do consumo, contendo 500
gramas do produto. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante. Marca referência de
qualidade: Maizena, ou similar,
equivalente ou de melhor qualidade.
Pacote de 500 gramas
Unidade

20

R$ 9,46
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Aveia, em flocos - Embalagem 500g.
Aveia em flocos finos, embalada em
papel impermeável, limpo, não
violado, resistente e acondicionado
em caixas de papelão, não amassadas
e resistentes. A embalagem interna
deverá ser em pacotes plásticos
transparentes, limpos e resistentes
que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo,
acondicionadas em caixas lacradas. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto e atender as especificações
técnicas. O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

1

R$ 6,89

100

Cuscuz marroquino extra grão médio
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em caixas firme
vedado. Embalagem de 500g.
Unidade

1

R$ 28,80 R$ 28,80

101

Farinha de arroz - obtido do
processamento tecnológico adequado,
de grãos de arroz, sadios, limpos e
seco por processo adequado, com
aspecto, cor, odor e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitos e larvas,
bem
como
de
umidades,
fermentações ou ranço, embalado em
saco de plástico impermeável, com
500 gramas. O produto deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
Unidade

2

R$ 6,45
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Farinha de centeio – obtido do
processamento tecnológico adequado,
de grãos de Secale cereale , sadios,
limpos e seco por processo adequado,
com aspecto, cor, odor e sabor
próprios, isento de sujidades,
parasitos e larvas, bem como de
umidades, fermentações ou ranço,
embalado em saco de plástico
impermeável, com 500 gramas. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 20 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
Unidade

2

R$ 5,96

103

Farinha de mandioca amarela grossa,
nordestina. Produto obtido da
mandioca, de primeira qualidade,
levemente torrada e moída grau
médio, utilizado pela cozinha
nordestina e nortista do Brasil. Deve
apresentar coloração branca ou
amarelada, nunca bege ou marrom
claro. Deve estar sem sujidades e
qualquer material estranho, com
coloração e odor característico.
Embalagem em plástico resistente,
transparente e íntegra, contendo
aproximadamente 1 kg do produto. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 05 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

10

R$ 10,27 R$ 102,70
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Farinha de mandioca fina torrada,
branca, embalada em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não
violados, resistentes, que garantam a
integridade dos produtos até o
momento
do
consumo,
acondicionados em embalagens de
500g. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 09 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

165

R$ 4,58

R$ 755,70

105

Farinha de milho em flocos grandes
ou Fubá em flocos grandes, tipo
flocão - obtido do processamento
tecnológico adequado, de grãos de
milho, sadios, limpos, germinados,
pré-cozido e seco por processo
adequado, com aspecto, cor, odor e
sabor próprios, isento de sujidades,
parasitos e larvas, bem como de
umidades, fermentações ou ranço,
embalado em saco de plástico
impermeável, com 500 gramas. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 05 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

10

R$ 5,86

R$ 58,60
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Farinha de rosca média - Obtida pela
moagem de pães ou roscas torradas
em perfeito estado de conservação.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500g. Prazo de validade
superior a 6 meses no momento da
entrega.
Unidade

40

R$ 8,13

R$ 325,20

107

Farinha de trigo Especial, tipo 1,
fortificada com ferro e ácido fólico Embalagem de 1kg. Obtida da
moagem dos grãos inteiros do trigo.
Possui coloração branca, com aspecto
e odor característico. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro na
ANVISA. . O produto deverá
apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
Unidade

1900

R$ 3,34

R$ 6.346,00

108

Farinha integral de qualidade
superior. Farinha em que constam
fibras do trigo, de coloração mais
escura que a branca. Livre de pragas,
de teias, mofos e umidade. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro na
ANVISA. Contendo 1 kg, com data
de validade de até seis meses da data
de fabricação e de acordo com a
vigilância sanitária vigente.
Unidade

52

R$ 4,36

R$ 226,72
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Farinha Panko - usado na cozinha
japonesa, para o preparo de milanesas
e empanados em geral. Ingredientes:
Farinha
de
Trigo,
Levedura,
Fermento em Pó, Gordura Vegetal,
Sal, Açúcar. Embalagem de 1 kg. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 05 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

2

R$ 31,19 R$ 62,38

110

Fubá / Farinha de milho amarela fina.
Fubá de milho amarelo, obtido pela
torração do grão de milho
desgerminado ou não, previamente
macerado, socado e peneirado, isento
de matérias terrosas, parasitas,
detritos animais ou vegetais e odores
estranhos,
bolor
e
umidade,
embalagem de polietileno, atóxico,
transparente, resistente, contendo 1
kg, Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

100

R$ 4,55

R$ 455,00

111

Fubá / Farinha de milho amarela
média - Fubá de milho amarelo,
obtido pela torração do grão de milho
desgerminado ou não, previamente
macerado, socado e peneirado, isento
de matérias terrosas, parasitas,
detritos animais ou vegetais e odores
estranhos,
bolor
e
umidade,
embalagem de polietileno, atóxico,
transparente, resistente, contendo 1
kg, Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

135

R$ 4,55

R$ 614,25
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Goma da mandioca ou tapioca. Goma
da mandioca extraída da prensagem
da massa da mandioca. Tem
coloração branca com tons amarelado
e aparência de gesso úmido.
Embalagens de 1 quilo. Ela deverá
conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto.
Unidade

1

R$ 13,65 R$ 13,65

113

Polvilho Azedo. Produto obtida da
fermentação de fécula de mandioca,
fabricado a partir de matérias-primas
sãs e limpas. Com umidade máxima
de 18%, acidez em ml de solução 5%,
80% de amido, resíduo mineral fixo
de 0,50% no máximo. Produto livre
de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos
animais
e
vegetais.
Embalagem plástica, transparente,
atóxica. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro de
acordo com a legislação vigente.
Embalagem de 1Kg.
Unidade

45

R$ 10,98 R$ 494,10

114

Polvilho doce ou fécula de mandioca
-Produto livre de matéria terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais.
Embalagem
plástica,
transparente, atóxica. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro de
acordo com a legislação vigente.
Embalagem 500g.
Unidade

140

R$ 9,45
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Reforçador de farinha para pães –
Reforçador ou melhorador de farinha,
contendo enzimas, emulsificantes e
antioxidantes
próprios
para
panificação, em sachets de 10g,
embalagens plásticas resistentes e
íntegras,
não
transparente, A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto e atender as especificações
técnicas. O produto deverá apresentar
validade mínima de 05 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante. Embalagem de 10g.
Unidade

10

R$ 2,99

R$ 29,90

116

Bicarbonato de sódio - . Para
aplicação na culinária em geral, pó
branco, de primeira qualidade, isento
de materiais estranhos e sujidades. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto. Pacote com 100 gramas.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

10

R$ 2,29

R$ 22,90

300

R$ 1,72

R$ 516,00

117

Fermento Biológico: Ingredientes: Unidade
Saccharomyces
cerevisiae.
Utilização: Misturar o produto
diretamente a massa. Embalagem
Varejo: Pacotes de 10g. Valores
Nutricionais (referentes a 100g de
produto) Valor Calórico 128 Kcal
Carboidratos 14,0 g Proteínas 14,5 g
Gorduras Totais 1,6 g Gorduras
Saturadas 0,0 g Colesterol 0,000 mg
Fibra Alimentar 0,0 g Calcio 165,000
mg Ferro 8,000 mg Sódio 50,000 mg.
O produto deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
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de entrega na unidade requisitante.

118

Fermento químico, seco, instantâneo
composto de pirofosfato ácido de
sódio, bicarbonato de sódio, fosfato
de mono-cálcio, hermeticamente
fechada. Com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data
de
fabricação,
informações
nutricionais, número
de lote,
quantidade do produto. Aparência: pó
fino de coloração branca e odor
característico. Deverá apresentar
validade mínima de 10 meses a partir
da data de entrega. Pacotes de 11g
Unidade

300

R$ 2,21

R$ 663,00

119

Gelatina em folha, sem sabor, incolor.
Embalagem de 10g. Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 30
meses a partir da data de entrega.
Unidade

10

R$ 9,49

R$ 94,90

120

Gelatina em pó sem sabor incolor
Embalagem de 12g. Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega.
Unidade

100

R$ 5,46

R$ 546,00
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Glacê Real – 1 kg. É uma mistura em
pó para uso decorativo (faz flores,
frutas, babados, bordas, etc) que
endurece ao secar. É um glacê prático
e de fácil preparo, mantendo sempre
as mesmas características de cor,
sabor, textura, com a grande
vantagem de nunca perder o ponto
(desde que não seque). Embalagem:
Sacos
flexíveis,
podendo
ser
transparente ou não, selados, sem
rasgos, contendo 1 kg da mistura.
Armazenagem: A embalagem deve
ser armazenada em local seco, fresco
e ao abrigo da luz e calor, longe dos
produtos com odores fortes. Depois
de pronto, o Glacê Real deve ser
guardado
em
um
recipiente
hermeticamente
fechado
sob
refrigeração por até 48 horas. Para
utilizá-lo novamente, basta bater
levemente com uma colher. Validade:
1 ano. Composição: Açúcar refinado
finamente moído, Claras de ovos em
pó, Amido de Milho, Ácido Cítrico,
aroma idêntico ao natural de
baunilha. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em embalagem
plástica firme vedado. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Unidade

1
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Fondant Branco – rolled fondant – 1
kg. É um produto feito com o mais
puro açúcar cristal refinado. Sua cor é
branca, sabor doce, consistência
firme e leve aroma de baunilha.
Utilizado como cobertura ou recheio
de docinhos, pães doces, recheio de
bombons ou na decoração de
produtos de confeitaria e panificação.
Sua textura "rolled"(pode ser aberta
com rolo) pode ser utilizada como
pasta americana para cobrir bolos.
Embalagem: flexíveis, tipo saco
stand-up
ezíper
resselável.
Armazenagem: em local seco, fresco
e arejado; abrigado da luz e do calor.
Não deve ser guardado sob
refrigeração. Ingredientes: açúcar
refinado, água, xarope de glucose,
leite em pó, cremor de tártaro,
umectantes glicerina (INS 422) e
sorbitol (INS 420) e estabilizante
estearoil 2 lactil lactato de sódio (INS
481). Não contém Glúten. Ela deverá
conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Unidade

1

R$ 25,67 R$ 25,67

123

Amido de milho produto amiláceo,
extraído do milho para uso como
espessante. Pó fino, branco e puro,
livre de qualquer alteração de aroma
e coloração. Embalada em papel
impermeável, limpo, não violado,
resistente, que garantam a integridade
do produto, com 1kg do produto.
Validade mínima de 4 meses a partir
da data de entrega.
Unidade

50

R$ 9,00

100

R$ 13,33 R$ 1.333,00

124

Fermento biológico. Produto pronto Unidade
para misturar diretamente a massa.
Embalagem de 125g, acondicionados
em caixas. Validade mínima de 10
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meses a partir da data de entrega.

125

Fermento químico, seco, instantâneo
e
hermeticamente
fechada.
Embalagem de 250g. Validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

160

R$ 9,83

R$ 1.572,80
R$
16.426,43

TOTAL
GRUPO 7 – ALGAS / COGUMELOS
ITEM

QUANT

R$

126

Agar agar- algas marinhas. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 4
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 200g.
Unidade

5

R$ 38,50 R$ 192,50

127

Alga marinha kombu - Embalagem
50g - Espécie undária. Apresenta tons
marrons esverdeados e levemente
ondulada. Sem fungos e sem
manchas. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Unidade

2

R$ 32,83 R$ 65,66

5

R$ 58,66 R$ 293,30

128

DESCRIÇÃO

UNID

Alga Marinha Nori – Embalagem Unidade
190g - Própria para a culinária
japonesa. Cor preta brilhante, com
folhas integras sem mofos. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
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apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.

129

Cogumelos desidratados funghy
sechi. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade mínima
de 18 meses a contar da data de
entrega do produto. Embalagens de
50g.
Unidade

10

R$ 17,63 R$ 176,30

130

Cogumelos Shitake desidratados.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade mínima
de 18 meses a contar da data de
entrega do produto. Embalagens de
50g.
Unidade

10

R$ 18,43 R$ 184,30

TOTAL

R$ 912,06

GRUPO 8 – GRÃOS E CEREAIS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT
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Feijão branco classe branco, novo, de
primeira qualidade. Embalagem
plástica
transparente,
resistente.
Registro
no
Ministério
da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.
Unidade

10

R$ 9,33

R$ 93,30

132

Feijão carioca com cores rajadas de
marrom claro e escuro, tipo phaseolus
vulgaris, classe cores, novo de
primeira qualidade. Embalagem
plástica
transparente,
resistente.
Registro
no
Ministério
da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Validade mínima de 6 meses, a contar
da data de entrega. Embalagem de
500g.
Unidade

10

R$ 7,28

R$ 72,80

133

Feijão preto, classe preto, novo, de
primeira qualidade. Embalagem
plástica
transparente,
resistente.
Registro
no
Ministério
da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.
Unidade

1420

R$ 7,77

R$
11.033,40
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Feijão vermelho classe vermelho,
novo, de primeira
qualidade.
Embalagem plástica transparente,
resistente. Registro no Ministério da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.
Unidade

10

R$ 9,53

135

Grão de bico - Tipo 1, de primeira
qualidade.
Embalagem
plástica
transparente, resistente. Registro no
Ministério da Agricultura. Sem
presença
de
grãos
mofados,
carunchados e torrados. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.
Unidade

5

R$ 28,52 R$ 142,60

136

Lentilha em grão – embalagens de
500g, novo, de primeira qualidade.
Embalagem plástica transparente,
resistente. Registro no Ministério da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Prazo de validade: mínimo de 5
meses a contar da data de entrega.
Unidade

204

R$ 10,66 R$ 2.174,64

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

R$ 95,30

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

137

Arroz Arbóreo - especializado para
culinária italiana. Acondicionado em
Embalagem plástica, integra, atóxica,
resistente, vedada hermeticamente. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1Kg
Unidade

15

R$ 19,87 R$ 298,05

138

Arroz branco, descascado e polido,
com grão longo e fino, na coloração
branca, tipo 1. Acondicionado em
embalagem plástica, integra, atóxica,
resistente, vedada hermeticamente. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1Kg.
Unidade

100

R$ 3,86

139

Arroz especializado para culinária
oriental – (Arroz Japonês) Próprio da
culinária japonesa. Tipo 1, classe
longo, subgrupo polido. Embalagem
plástica resistente e transparente, sem
sujidades ou corpos estranhos,
contendo 1kg. Marcas de referência
Prato Fino ou Momiji, ou similar,
equivalente ou de melhor qualidade. Unidade

2

R$ 14,01 R$ 28,02
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Arroz parabolizado - os grãos
apresentam
uma
coloração
amarelada, em decorrência do
tratamento hidrotérmico, descascado
e polido, sub-grupo: polido, classe:
longo fino, tipo:1. Com as seguintes
Informações Nutricionais impressa na
embalagem para uma porção de 50g.
Quantidade por porção - %VD*,
valor calórico - 190kcal, Carboidratos
37g Proteínas 3 g Gorduras totais 0g, Gorduras saturadas 0, Colesterol
0 mg, Fibra alimentar 1 g , Cálcio 30
mg, Ferro 2 mg, Sódio 0 mg Safra
ano. Validade 12 meses. Padrão Prato
fino parborilizado, ou similar,
equivalente ou de melhor qualidade. a
data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, tipo e/ou
classificação constante no rótulo do
produto. Embalado em pacotes de
plástico resistente. Embalagem de
2Kg.
Unidade

2201

R$ 7,59

141

Arroz selvagem. Produto com grau
alimentício.
Ingredientes:
arroz
selvagem. Data de fabricação, data de
validade e informações nutricionais,
tipo e/ou classificação constante no
rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado,
contendo 250 g. Marca de referência
de qualidade: Tio João, ou similar,
equivalente ou de melhor qualidade. Unidade

2

R$ 27,09 R$ 54,18

142

Canjica amarela a granel. Livre de
sujidades e contaminantes. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacote de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 g. Prazo de validade: 6
meses
Unidade

4

R$ 3,65
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Canjica branca a granel. Livre de
sujidades e contaminantes. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacote de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 g. Prazo de validade: 6
meses
Unidade

4

R$ 4,76

R$ 19,04

144

Canjica de trigo -a granel. Livre de
sujidades e contaminantes. Livre de
sujidades e contaminantes. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacote de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 g. Prazo de validade: 6
meses.
Unidade

4

R$ 5,19

R$ 20,76

145

Canjiquinha - Data de fabricação,
data de validade e informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em pacote de
plástico firme e vedado. Pacote de
500 g. Prazo de validade: 6 meses.
Unidade

2

R$ 5,42

R$ 10,84

146

Linhaça dourada, em semente –
Puras, livres de sujidades e
contaminantes
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Pacote de
500g.
Unidade

1

R$ 7,18

R$ 7,18

147

Quinoa
em
grãos.
Contendo
identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.
Embalagem aproximadamente de
250g. Validade mínima de 90 dias a
partir da data de entrega nas unidades
requisitante. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura
ou Ministério da Saúde.
Unidade

1

R$ 27,54 R$ 27,54
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Trigo para quibe: Produto de primeira
qualidade, produzido a partir de
matéria prima sã. Deverá apresentarse livre de parasitas e de qualquer
substância contaminante que possa
alterá-lo
ou
encobrir
alguma
alteração.
Embalagem
plástica
atóxica,
intacta,
contendo
informações sobre o produto,
informação nutricional, prazo de
validade. Deverá apresentar validade
mínima de 5 meses a partir da data de
entrega. Unidade de fornecimento:
pacote de 500 gr.
Unidade

55

R$ 7,59

R$ 417,45

149

Gergelim branco, em sementes Limpo, íntegro, da melhor qualidade,
sem sujeira. Embalagem 200g. Ela
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Unidade

4

R$ 9,78

R$ 39,12

150

Gergelim preto, em sementes Embalagem 200g. Limpo, íntegro, da
melhor qualidade, sem sujeira. Ela
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Unidade

4

R$ 17,46 R$ 69,84

151

Feijão carioca, novo, com cores
rajadas de marrom claro e escuro, de
primeira qualidade. Sem presença de
grãos mofados, carunchados e
torrados.
Embalagem
plástica
transparente, resistente e contendo
1kg. Validade mínima de 6 meses, a
contar da data de entrega.
Unidade

200

R$ 12,30 R$ 2.460,00
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Arroz integral, integral, tipo 1(um),
classe longo fino. Sem presença de
grãos mofados, carunchados e
torrados.
Embalagem
plástica
transparente, resistente e contendo
1kg. Validade mínima de 4 meses, a
contar da data de entrega.
Unidade

300

R$ 8,19

R$ 2.457,00
R$
36.627,25

TOTAL
GRUPO 9 – SAIS / TEMPEROS / CONDIMENTOS E CAFÉ
ITEM

QUANT

R$

TOTAL

153

Açafrão da Terra / Curcumã, em pó
de cor amarela. Pó isento de
impurezas e umidade. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
potes de plástico firme vedado.
Embalagem de 10g.
Unidade

6

R$ 6,71

R$ 40,26

154

Adobo
Tempero
completo.
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 40g
Unidade

5

R$ 10,30 R$ 51,50

29

R$ 5,16

155

DESCRIÇÃO

UNID

Anis estrelado a granel. Sementes na Unidade
forma de estrelas de anis-estrelado
(Illicium verum). Acondicionado em
Embalagem plástica, integra, atóxica,
resistente, vedada hermeticamente. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
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Embalagem de 25g.

156

Café torrado e moído produto de 1º
qualidade, para passar; não contém
glúten;
embalagem:
500g;
embalagem aluminizada, selo de
pureza emitido pela Associação
Brasileira da Indústria do Café ABIC;
rotulagem segundo os padrões da
Resolução nº 259 de 20/09/2002 do
MS. Prazo de validade: 10 meses a
contar da data de fabricação.
Unidade

152

R$ 15,79 R$ 2.400,08

157

Caldo de galinha, produto em pó,
composto de sal, amido, glutamato
monossódico, açúcar, alho e cebola
desidratados, gordura vegetal, extrato
de carne de galinha; acondicionado
em saco plástico, atóxico, não
violado,
contendo
informação
nutricional; com validade mínima de
10 meses a contar da data de entrega.
Unidade de fornecimento: Pacote 01
Kg.
Unidade

2

R$ 17,66 R$ 35,32

158

Caldo desidratado de carne, Produto
em pó, composto de sal, amido,
glutamato monossódico, açúcar, alho
e cebola desidratados, gordura
vegetal,
extrato
de
carne;
acondicionado em saco plástico,
atóxico, não violado, contendo
informação nutricional; com validade
mínima de 10 meses a contar da data
de entrega. Unidade de fornecimento:
Pacote 01 Kg.
Unidade

2

R$ 20,39 R$ 40,78
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159

Caldo desidratado de legumes.
Produto em pó, composto de sal,
amido, glutamato monossódico,
açúcar, alho e cebola desidratados,
gordura vegetal, extrato de carne de
legumes; acondicionado em saco
plástico, atóxico, não violado,
contendo informação nutricional;
com validade mínima de 10 meses a
contar da data de entrega. Unidade de
fornecimento: Pacote 01 Kg.
Unidade

1

R$ 34,63 R$ 34,63

160

Canela em pó. Especiaria utilizada na
condimentação
de
alimentos.
Descrição: Aspecto: pó. Cor:
característica - Odor: característico.
Características
físico-químicas:
Umidade: 14% no máximo. O
produto deve ser acondicionado em
embalagens de 50 gramas, apresentar
validade mínima de 24 meses no mês
de fabricação.
Unidade

60

R$ 4,57

R$ 274,20

161

Canela em rama. Especiaria utilizada
na condimentação de alimentos.
Descrição: Aspecto: pó. Cor:
característica - Odor: característico.
Características
físico-químicas:
Umidade: 14% no máximo. O
produto deve ser acondicionado em
embalagens de 12 gramas, apresentar
validade mínima de 24 meses no mês
de fabricação
Unidade

10

R$ 7,64

R$ 76,40

5

R$ 4,73

R$ 23,65

162

Coentro desidratado a granel, Unidade
Constituído de folhas sãs, limpas e
secas de 1ª qualidade. Condimento
industrial, culinária em geral.
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
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meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 15g.

163

Colorau - condimento de 1ª
qualidade. Condimento industrial,
culinária em geral. Acondicionado
em Embalagem plástica, integra,
atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 80g .
Unidade

6

R$ 6,05

R$ 36,30

164

Cravo da índia inteiro –Embalagem
10g. Cravo da índia inteiro. Puro,
livre de sujidades e contaminantes.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 10 g de peso
líquido. Data de validade mínima de
6 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

16

R$ 5,68

R$ 90,88
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Curry em pó – condimento puro, livre
de sujidades e contaminantes.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 50 g de peso
líquido. Data de validade mínima de
6 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

12

R$ 6,39

R$ 76,68

166

Erva doce seca - Constituída de
sementes, inteiras, limpas e secas.
Pura,
livre
de
sujidades
e
contaminantes. Puro, livre de
sujidades
e
contaminantes.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 12g de peso
líquido. Data de validade mínima de
3 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

31

R$ 3,89

R$ 120,59

167

Ervas finas secas - Embalagem 10g.
Selecionado de ervas secas, composto
por uma mistura de alecrim, sálvia,
tomilho e manjerona. Puras livres de
sujidades
e
contaminantes.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 10 g de peso
líquido. Data de validade mínima de
3 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

10

R$ 5,66

R$ 56,60
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Hondashi - Embalagem 60g. Pó para
o preparo de caldo de peixe da
culinária
Japonesa.
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Encontrado em
embalagem plástica, firme vedado.
Deverá apresentar validade mínima
de 10 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

3

R$ 13,31 R$ 39,93

169

Noz-moscada,
inteira
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 8g
Unidade

10

R$ 4,91

R$ 49,10

170

Páprica doce. Prazo de validade 60
dias. em pó. Pura, livre de sujidades,
parasitas,
fungos,
bolores
ou
contaminantes. Embalagem plástica,
integra, atóxica, resistente, vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 30g.
Unidade

5

R$ 3,81

R$ 19,05
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Páprica picante. Prazo de validade 60
dias. em pó. Pura, livre de sujidades,
parasitas,
fungos,
bolores
ou
contaminantes. Embalagem plástica,
integra, atóxica, resistente, vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 30g.
Unidade

5

R$ 9,18

172

Pimenta calabresa - condimento de 1ª
qualidade. Condimento industrial,
culinária em geral. Acondicionado
em Embalagem plástica, integra,
atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg
Unidade

1

R$ 44,63 R$ 44,63

173

Pimenta do reino branca em grão,
produto
natural
em
grãos
selecionados. Acondicionado em
Embalagem plástica, integra, atóxica,
resistente, vedada hermeticamente. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 45g
Unidade

8

R$ 8,00
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Pimenta do reino branca moída
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg.
Unidade

3

R$ 58,80 R$ 176,40

175

Pimenta do reino preta em grão.
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 20g
Unidade

15

R$ 5,07

176

Pimenta do reino preta moída.
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg
Unidade

4

R$ 65,96 R$ 263,84
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Pimenta rosa. Cor avermelhada ou
rosada envolvendo uma semente
escura. Maduros, livre de sujidades e
contaminantes. Acondicionado em
Embalagem plástica, integra, atóxica,
resistente, vedada hermeticamente. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 15g
Unidade

2

R$ 9,23

178

Pinólis ou pinólis -. Pequenos
pinhões de formato ovalado, textura
macia e coloração amanteigada. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote,
quantidade
do
produto.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Encontrado em embalagem
plástica firme vedado. Embalagem de
10g. Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

2

R$ 40,33 R$ 80,66

179

Raíz forte em pó. Contendo
identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.
Embalagem aproximadamente de
100g. Validade mínima de 90 dias a
partir da data de entrega nas unidades
requisitante. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura
ou Ministério da Saúde.
Unidade

1

R$ 8,17
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Sal de cura (nitrato e nitrito) em
embalagens de 1kg. Prazo de
Validade 6 meses. acondicionados em
saco de polietileno resistente e
vedado,
contendo
informação
nutricional; com validade mínima de
10 meses a contar da data de entrega.
Características
Organolépticas:
aparência: cristais de granulação
uniforme, não devendo estar pegajoso
ou empedrado; cor: branca; sabor:
característico (salino).: Pacote: 01
Quilograma.
Unidade

1

R$ 13,92 R$ 13,92

181

Sal grosso - ; iodado; com, no
mínimo, 96,95 % de cloreto de sódio
e sais de iodo; acondicionados em
saco de polietileno resistente e
vedado,
contendo
informação
nutricional; com validade mínima de
10 meses a contar da data de entrega.
Características
Organolépticas:
aparência: cristais de granulação
uniforme, não devendo estar pegajoso
ou empedrado; cor: branca; sabor:
característico (salino).: Pacote: 01
Quilograma.
Unidade

10

R$ 3,02

R$ 30,20

182

Sal refinado iodado- Refinado;
iodado; com, no mínimo, 96,95 % de
cloreto de sódio e sais de iodo;
acondicionados
em
saco
de
polietileno resistente e vedado,
contendo informação nutricional;
com validade mínima de 10 meses a
contar da data de entrega.
Características
Organolépticas:
aparência: cristais de granulação
uniforme, não devendo estar pegajoso
ou empedrado; cor: branca; sabor:
característico (salino).:Pacote: 01
Quilograma.
Unidade

360

R$ 2,23

R$ 802,80
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Sementes de mostarda – com aroma
preservado. Livre de sujidades e
contaminantes. Embalagem plástica,
integra, atóxica, resistente, vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 4
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 30g
Unidade

3

R$ 8,60

R$ 25,80

184

Urucum em sementes - Condimento,
tipo corante natural para alimentos,
obtido de frutos maduros de espécies
genuínos, grãos sadios, limpos,
dessecados e moídos, de coloração
vermelho intenso, com aspecto cor,
cheiro e sabor próprios, isento de
materiais estranhos a sua espécie,
acondicionado em saco plástico com
100 gramas. A embalagem deve
conter externamente os dados de
identificação, procedência, número
de lote, data de validade, quantidade
do
produto
e
atender
as
especificações técnicas dos órgãos de
vigilância sanitária.
Unidade

1

R$ 5,82

R$ 5,82

185

Canela em casca. Especiaria utilizada
na condimentação de alimentos.
Descrição: Aspecto: em casca. Cor:
característica - Odor: característico.
Características
físico-químicas:
Umidade: 14% no máximo. O
produto deve ser acondicionado em
embalagens
de
100
gramas,
apresentar validade mínima de 24
meses no mês de fabricação.
Unidade

20

R$ 18,28 R$ 365,60
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Colorau, de primeira
qualidade.
Condimento industrial, culinária em
geral. Acondicionado em embalagem
plástica, Íntegra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg.
Unidade

40

R$ 68,00 R$ 2.720,00

187

Cravo da índia, inteiro, embalagem
de 40g. Puro, livre de sujidades e
contaminantes.
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura, contendo
40g de peso líquido. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data
de entrega do produto.
Unidade

20

R$ 23,63 R$ 472,60

188

Alecrim, de primeira qualidade.
Condimento industrial, culinária em
geral. Acondicionado em embalagem
plástica, integral, atóxica, resistente,
vedada hermeticamente. Embalagem
de 15g. Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

20

R$ 4,33

R$ 86,60

189

Louro seco, folha de louro seca.
Especiaria
utilizada
na
condimentação
de
alimentos.
Descrição: Aspecto: folha. Cor:
característica- Odor: característico.
Unidade

6

R$ 4,83

R$ 28,98
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Orégano desidratado. Acondicionado
em Embalagem plástica, íntegra,
atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500g
Unidade

40

R$ 22,33 R$ 893,20

TOTAL

R$ 9.839,22

GRUPO 10 – BISCOITOS e PÃES
ITEM

191

DESCRIÇÃO

UNID

Biscoito
doce
tipo
maisena.
Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico
(vitamina B9), açúcar, gordura
vegetal
hidrogenada,
açúcar
invertido, amido, sal refinado,
fermentos químicos (Bicarbonato de
amônio e bicarbonato de sódio),
estabilizante lecitina de soja,
aromatizante melhorador de farinha
metabissulfito
de
sódio.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro na
ANVISA. Pacote com 200 gramas.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

QUANT

R$

TOTAL

2

R$ 5,29

R$ 10,58
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Biscoito tipo Champanhe – Bolacha
doce
ou
tipo
“Champanhe”.
Acondicionadas em pacotes de
polipropileno,
atóxico,
hermeticamente
vedados,
com
aproximadamente
150
g.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

4

R$ 6,73

R$ 26,92

193

Biscoito tipo Maria – Bolacha doce
de amido de milho, ou tipo “Maria”.
Acondicionadas em pacotes de
polipropileno,
atóxico,
hermeticamente
vedados,
com
aproximadamente
400
g.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

144

R$ 6,82

R$ 982,08

194

Batata palha 80 gr - batata cortada no
formato palha, já salgada, frita em
gordura vegetal hidrogenada. Não
contém glúten. Embalagem plástica
transparente atóxica. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
ministério da agricultura. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade.
Unidade

10

R$ 6,33

R$ 63,30
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Batata palha - batata cortada no
formato palha, já salgada, frita em
gordura vegetal hidrogenada. Não
contém glúten. Embalagem plástica
transparente atóxica. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
ministério da agricultura. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade. Pacote
contendo 1kg.
Unidade

300

R$ 29,30 R$ 8.790,00

196

Biscoito tipo Água e Sal – Bolacha
salgada ou tipo “Água e Sal”.
Acondicionadas em pacotes de
polipropileno,
atóxico,
hermeticamente
vedados,
com
aproximadamente
350
g.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

120

R$ 5,33

R$ 639,60

197

Pão de forma, com casca - Pão de
forma, sem casca, fresco do dia,
fatiado na vertical, com sal, pesando
aproximadamente 500g depois de
assado,
acondicionado
em
embalagem de polietileno, original do
fabricante, resistente, que permita
visualizar o produto, contendo
informações nutricionais, data de
fabricação e validade, número do
lote. Validade máxima de 10 dias.
Quilo

60

R$ 6,33

R$ 379,80
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Pão francês ou cacetinho (pão de
trigo) de 25 g. Pão francês, ou pão de
trigo, tipo hotel, peso de 25g. Deve
ser produzido no dia da entrega, com
formato fusiforme e com pestana.
Acondicionados em monoblocos
retornáveis de polietileno, fechados,
em perfeitas condições de higiene,
coberto com material impermeável O
fornecedor deverá garantir a validade
do produto, no prazo mínimo de 6
horas após a entrega.
Quilo

120

R$ 10,00 R$ 1.200,00

199

Pão francês ou cacetinho integral de
25 g. Pão francês, ou pão de trigo,
tipo hotel, peso de 25 g. Deve ser
produzido no dia da entrega, com
formato fusiforme e com pestana.
Acondicionados em monoblocos
retornáveis de polietileno, fechados,
em perfeitas condições de higiene,
coberto com material impermeável O
fornecedor deverá garantir a validade
do produto, no prazo mínimo de 6
horas após a entrega.
Quilo

30

R$ 11,16 R$ 334,80
R$
12.427,08

TOTAL
GRUPO 11 – SAGÚ E MASSAS
ITEM

200

DESCRIÇÃO

UNID

Sagú. Embalagem 500g. Bolinhas
brancas, formato redondo, perfeito e
pequeno, obtidas da mandioca.
Embalagem plástica transparente,
resistente. Registro no Ministério da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Validade mínima de 6 meses, a contar
da data de entrega. Embalagem de
500g.
Unidade

QUANT

R$

TOTAL

2

R$ 6,53

R$ 13,06
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Macarrão cabelo de anjo, massa seca,
de farinha de trigo com ovos, de
sêmola somente. Data de fabricação,
data de validade e informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em pacotes de
plástico firme e vedado. Padrão Santa
Amália ou superior, ou similar,
equivalente ou de melhor qualidade.
Pacote de 500 gramas. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto. Unidade

3

R$ 5,11

202

Macarrão Conchiglioni grande ,massa
seca, de farinha de trigo com ovos, de
sêmola somente. Data de fabricação,
data de validade e informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em pacotes de
plástico firme e vedado. Padrão Santa
Amália, ou similar, equivalente ou de
melhor qualidade. Pacote de 500
gramas. Data de validade mínima de
20 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

3

R$ 16,10 R$ 48,30

203

Macarrão Ninho, massa seca, de
farinha de trigo com ovos, de sêmola
somente. Data de fabricação, data de
validade e informações nutricionais,
constantes no rótulo do produto.
Embalado em pacotes de plástico
firme e vedado. Padrão Santa Amália,
ou similar, equivalente ou de melhor
qualidade. Pacote de 500 gramas.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.
Unidade

5

R$ 5,29
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Macarrão Penne Righatti, massa seca,
de farinha de trigo com ovos, de
sêmola somente. Data de fabricação,
data de validade e informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em pacotes de
plástico firme e vedado. Padrão Santa
Amália ou similar, equivalente ou de
melhor qualidade. Pacote de 500
gramas. Data de fabricação, data de
validade e informações nutricionais,
constantes no rótulo do produto.
Embalado em pacotes de plástico
firme e vedado. Data de validade
mínima de 20 meses a contar da data
de entrega do produto.
Unidade

5

R$ 7,89

R$ 39,45

205

Macarrão Spaghetti, massa seca, de
farinha de trigo com ovos, de sêmola
somente. Data de fabricação, data de
validade e informações nutricionais,
constantes no rótulo do produto.
Embalado em pacotes de plástico
firme e vedado. Padrão Santa Amália
ou similar, equivalente ou de melhor
qualidade.. Pacote de 500 gramas.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e
vedado.Data de validade mínima de
20 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

10

R$ 8,49

R$ 84,90
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Macarrão Yakissoba - Macarrão tipo
soba a base de trigo sarraceno, seco.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo. Padrão Santa Amália ou
similar, equivalente ou de melhor
qualidade.. Pacote de 500 gramas.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.
Unidade

3

R$ 7,87

R$ 23,61

207

Macarrão parafuso, massa seca, de
farinha de trigo com ovos. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 gramas. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.
Unidade

1000

R$ 4,33

R$ 4.330,00

208

Macarrão penne, massa seca, de
farinha de trigo com ovos. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 gramas. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.
Unidade

300

R$ 4,33

R$ 1.299,00
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Macarrão spaghetti, massa seca, de
farinha de trigo com ovos. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 gramas. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.
Unidade

1300

R$ 4,33

R$ 5.629,00
R$
11.509,10

TOTAL
GRUPO 12 – POLPA DE FRUTAS E ERVILHA CONGELADA
ITEM

210

DESCRIÇÃO

UNID

Ervilha
em
grão
congelada.
Embalagens de 300g. Prazo de
validade: 24 meses. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura, contendo
300 g de peso líquido. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto. Unidade

QUANT

R$

TOTAL

12

R$ 5,36

R$ 64,32
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Polpa de caju congelada. Polpa de
caju congelada, embalagem com 400
g do produto. Polpa de fruta caju
congelada e embalada em pequenas
porções com plástico atóxico.
Embalagem contendo 400 g do
produto. Produzido, embalado e
entregue em conformidade com a
legislação sanitária vigente. Deve
conter identificação do fornecedor,
procedência, informação nutricional,
número de lote da de fabricação,
número no registro do Ministério da
Agricultura. Prazo de validade de
entrega não inferior a 20 meses,
contatos da data do recebimento
definitivo.
Unidade

2

R$ 21,81 R$ 43,62

212

Polpa de cupuaçu congelada,
embalagem com 400 g do produto.
Cupuaçu é o fruto de uma árvore
originária da Amazônia (Theobroma
grandiflorum; ex –Sterculiaceae),
parente próxima do cacaueiro. Polpa
de fruta cupuaçu congelada e
embalada em pequenas porções com
plástico
atóxico.
Embalagem
contendo 400 g do produto.
Produzido, embalado e entregue em
conformidade com a legislação
sanitária vigente. Deve conter
identificação
do
fornecedor,
procedência, informação nutricional,
número de lote da de fabricação,
número no registro do Ministério da
Agricultura. Prazo de validade de
entrega não inferior a 20 meses,
contatos da data do recebimento
definitivo.
Unidade

2

R$ 22,52 R$ 45,04

TOTAL

R$ 152,98

GRUPO 13 – LATICÍNIOS NÃO REFRIGERADOS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT
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Creme de leite UHT - Embalagem
200g. Creme de leite com os
seguintes ingredientes: estabilizante:
Difosfato de sódio, apresentando teor
de matéria gorda de 25%, com
validade mínima de 5 meses a contar
da data da entrega, Produto não
apresenta separação de fases, sendo
homogêneo, isto é, o soro está
misturado á gordura. Produto
esterilizado, embalagem tetra pak de
200g, garantindo a segurança
alimentar
e
facilitando
o
armazenamento por não necessitar de
refrigeração, antes de abrir a
embalagem.. Prazo de validade: 6
meses.
Unidade

1750

R$ 3,64

R$ 6.370,00

214

Leite condensado obtido pela
desidratação do leite, adicionado de
sacarose ou glicose, em caixas tetra
pak, limpas, resistentes, com
rotulagem nutricional obrigatória,
registro no órgão competente,
validade mínima de 10 meses a partir
da data de entrega. Embalagens de
395g.
Unidade

200

R$ 5,63

R$ 1.126,00

215

Leite de vaca integral, sem
adulterações, com mínimo de 3% de
gordura ou teor original, líquido, cor
branca, odor e sabor característicos,
acondicionado em embalagem longa
vida UHT/ UAT (ultra alta
temperatura), em caixa cartonada, de
1 litro, validade até 4 meses. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA
e carimbo de inspeção.
Unidade

3650

R$ 3,54

R$
12.921,00

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

216

Leite em pó integral – Embalagem de
400 g) Leite integral desidratado,
instantâneo, com redução de gorduras
(lipídios),
contendo
pirofosfato
férrico e emulsificante lecitina de
soja, acondicionados em embalagem
de folha de flandres ou alumínio
limpa, resistente, atóxica, isenta de
ferrugem, não amassada, contendo
400g de peso líquido. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Unidade

5

R$ 14,94 R$ 74,70
R$
20.491,70

TOTAL
GRUPO 14 – BEBIDAS
ITEM

QUANT

R$

217

Brandy/cognac- Bebida alcoólica,
destilada à base de vinho. Garrafa de
vidro com 1 litro.
Unidade

8

R$ 54,04 R$ 432,32

218

Cachaça branca. Aguardente de cana
"branco". Embalagem vidro: 700ml. Unidade

6

R$ 25,95 R$ 155,70

219

Cerveja
Escura
–
Similar,
equivalente, ou de melhor qualidade,
referência: tipo Appia. Em garrafa de
600 ml.
Unidade

6

R$ 20,94 R$ 125,64

220

Cerveja
Escura
–
Similar,
equivalente, ou de melhor qualidade,
referência: tipo Cauim. Em garrafa de
600 ml.
Unidade

6

R$ 20,94 R$ 125,64

221

Cerveja
Escura
–
Similar,
equivalente, ou de melhor qualidade,
referência: tipo Demoiselle. Em
garrafa de 600 ml.
Unidade

6

R$ 20,94 R$ 125,64

6

R$ 20,94 R$ 125,64

222

DESCRIÇÃO

UNID

Cerveja
Escura
–
Similar, Unidade
equivalente, ou de melhor qualidade,
referência: tipo Indica. Em garrafa de
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600 ml.
223

Cerveja tipo pilsen. Lata com 350ml. Unidade

6

R$ 4,03

224

Espumante Brut - Garrafa vidro de
750ml. Similar, equivalente, ou de
melhor
qualidade,
marca
de
referência: Miollo, Casa Valduga,
Salton
Unidade

8

R$ 40,59 R$ 324,72

225

Espumante Demi-sec - Garrafa vidro
de 750ml. Similar, equivalente, ou de
melhor
qualidade,
marca
de
referência: Miollo, Casa Valduga,
Salton
Unidade

8

R$ 40,59 R$ 324,72

226

Espumante Moscatel - Garrafa vidro
de 750ml. Similar, equivalente, ou de
melhor
qualidade,
marca
de
referência: Miollo, Casa Valduga,
Salton
Unidade

8

R$ 40,59 R$ 324,72

227

Licor de laranja do tipo "triple sec".
Garrafa vidro: 700ml.
Unidade

8

R$
116,81

228

Rum branco, nacional. Bebida
alcóolica de cana-de-açúcar. Garrafa
vidro: 900ml.
Unidade

6

R$ 53,18 R$ 319,08

229

Suco de tomate integral, sal e aroma
natural páprica,(Suco natural de
frutas - Embalagem 1l) Pronto para
beber. Data de fabricação, data de
validade e informações nutricionais
constantes no rótulo do produto.
Embalado em caixas do tipo
"tetrapak" ou em garrafa de vidro,
contendo 1000ml. Na data da entrega
não deve ter sido ultrapassado 10%
do tempo de validade do produto.
Unidade

1

R$ 30,76 R$ 30,76

230

Vinho branco seco, variedade
Chardonnay. Garrafa de vidro com
750ml. Marca de referência, ou
similar, ou de melhor qualidade, ou
equivalente: Miollo, Casa Valduga,
Pizatto, Salton
Unidade

50

R$ 42,11 R$ 2.105,50
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Vinho do Porto - Ruby. Origem:
Portugal. Garrafa de vidro com
750ml.
Unidade

4

R$ 80,36 R$ 321,44

232

Vinho licoroso colheita tardia,
Garrafa de vidro com 750ml. Marca
de referência, ou similiar, ou de
melhor qualidade, ou equivalente:
Miollo, Casa Valduga, Pizatto, Salton Unidade

3

R$ 59,74 R$ 179,22

233

Vinho tinto seco, variedade Cabernet
Sauvignon. Garrafa de vidro com
750ml. Marca de referência, ou
similar, ou de melhor qualidade, ou
equivalente: Miollo, Casa Valduga,
Pizatto, Salton
Unidade

50

R$ 40,96 R$ 2.048,00

234

Vinho tinto seco, variedade Madeira.
Garrafa de vidro com 750ml. Marca
de referência, ou similar, ou de
melhor qualidade, ou equivalente,
Casa Valduga, Pizatto, Salton
Unidade

6

R$ 60,12 R$ 360,72

235

Vinho tinto seco, variedade Malbec.
Garrafa de vidro com 750ml. Marca
de referência, ou similar, ou de
melhor qualidade, ou equivalente:
Miollo, Casa Valduga, Pizatto, Salton Unidade

6

R$ 42,11 R$ 252,66

236

Vinho tinto seco, variedade Merlot.
Garrafa de vidro com 750ml. Marca
de referência, ou similiar, ou de
melhor qualidade, ou equivalente:
Miollo, Casa Valduga, Pizatto, Salton Unidade

6

R$ 41,95 R$ 251,70

237

Vinho tinto seco, variedade Pinot
Noir Garrafa de vidro com 750ml.
Marca de referência, ou similiar, ou
de melhor qualidade, ou equivalente:
Miollo, Casa Valduga, Pizatto, Salton Unidade

6

R$ 44,79 R$ 268,74

238

Vinho
tinto
seco,
variedade
Tempranillo. Garrafa de vidro com
750ml. Marca de referência, ou
similiar, ou de melhor qualidade, ou
equivalente: Miollo, Casa Valduga,
Pizatto, Salton
Unidade

6

R$ 67,64 R$ 405,84
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Vinho
verde
seco,
variedade
Chardonnay. Garrafa de vidro com
750ml. Marca de referência, ou
similiar, ou de melhor qualidade, ou
equivalente: Miollo, Casa Valduga,
Pizatto, Salton
Unidade

6

R$ 46,71 R$ 280,26

240

Whisky nacional. Garrafa de vidro:
1000ml.
Unidade

6

R$ 63,96 R$ 383,76
R$
10.231,08

TOTAL
GRUPO 15 – SÃO VICENTE
ITEM

241

DESCRIÇÃO

UNID

Azeite de oliva extra virgem. Produto
da primeira prensagem a frio de
oliva, acidez menor que 0,5%
coloração amarela esverdeado, que
possam ser novamente tampadas após
aberta. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, quantidade do produto e número
de registro. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega. Embalagem
500 Ml.
Unidade

QUANT

R$

24

R$ 34,13 R$ 819,12
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Óleo de soja - obtido a partir do
processo de refino do óleo bruto de
soja, de acordo com padrões do
sistema ISO 22000:2005. Aspecto:
liquido.
Sabor/odor:
neutro/característico. Refinado, tendo
sofrido
processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização,
clarificação,
frigorificação
ou
não
e
desodorização. Deverá apresentar
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares
e deverá estar isento de ranço e de
outras características indesejáveis. Na
rotulagem deverá apresentar as
indicações
correspondentes
Ã
classificação e designação refinado.
Deve ser embalado em garrafas
plásticas tipo pet, não amassadas,
resistentes,
que
garantam
a
integridade do produto até o
consumo, contendo 900ml de peso
líquido. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
validade e informações nutricionais.
Validade mínima de 2 anos a contar
da data de recebimento.
Unidade

3600

R$ 5,25

R$
18.900,00

243

Vinagre de Álcool – elaborado a base
de ácido acético obtido mediante a
fermentação acética de soluções
aquosas de álcool procedente
principalmente de matérias agrícolas.
Padronizado, refiltrado, pasteurizado
e envasado para a distribuição no
comércio em geral. Com acidez de
4,15%. Embalagem plástica/garrafa
pet. É um produto: sem corantes, sem
essências. E sem adição de açúcares.
Embalagem de 750ml.
Unidade

560

R$ 3,52

R$ 1.971,20
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Vinagre de Maçã – elaborado a base
de fermento acético de maça,
embalagem plástica de 750ml, isento
de sujidade e matéria estranha.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto.
Unidade

360

R$ 5,44

R$ 1.958,40

245

Vinagre de Vinho tinto – elaborado a
base de fermento acético de vinho
tinto, embalagem plástica de 750ml,
isento de sujidade e matéria estranha.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto.
Unidade

560

R$ 6,32

R$ 3.539,20

246

Azeitona pretas sem caroço inteiras,
em conserva. Azeitona preta, graúda,
sem caroço, acondicionada em
embalagem limpa, resistente, atóxica,
contendo 290 g de peso líquido
drenado. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade mínima
de 10 meses acontar da data de
entrega do produto.
Unidade

20

R$ 12,15 R$ 243,00
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Azeitona verde, sem caroço, em
conserva. Azeitona verde, graúda,
sem caroço, acondicionada em
embalagem limpa, resistente, atóxica,
contendo aproximadamente180g de
peso líquido drenado. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 6 meses acontar
da data de entrega do produto.
Unidade

30

R$ 8,05

248

Palmito inteiro em conserva de
pupunha -Embalagem 530g - Palmito
de pupunha em conserva. Primeira
qualidade,
macio,
tenro,
esbranquiçado, produzido de acordo
com as normas higiênico-sanitárias
estabelecidas, garantindo a segurança
alimentar. Embalagem em vidro
contendo aproximadamente 300g de
peso líquido drenado. Embalagem ,
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto. Unidade

30

R$ 20,29 R$ 608,70

249

Tomates secos acondicionados em
embalagem de vidro ou plástica,
contendo óleo comestível., limpa,
resistente, vedada hermeticamente.
Deverá apresentar validade mínima
de 10 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 1Kg.
Unidade

20

R$ 98,30 R$ 1.966,00
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Fruta abacaxi em calda de água e
açúcar, em fatias, sem caroços, lata
com 850g, Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Unidade

10

R$ 12,45 R$ 124,50

251

Fruta figo em calda de água e açúcar,
em fatias, sem caroços, lata com
850g, Ela deverá conter externamente
os dados de identificação e
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote,
quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Unidade

10

R$ 15,69 R$ 156,90

252

Fruta pêssego em calda de água e
açúcar, em fatias, sem caroços, lata
com 850g, Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Unidade

15

R$ 14,49 R$ 217,35

253

Cereja em calda sem caroçoacondicionada
em
potes
hermeticamente fechados de 200g.
Contendo os dados de identificação e
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote,
quantidade. Apresentando validade
mínima de 12 meses a partir da
entrega.
unidade

20

R$ 23,79 R$ 475,80
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Ervilha em conserva. Embalagens de
2kg de peso drenado. Prazo de
validade: 24 meses. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto. unidade

120

R$ 18,97 R$ 2.276,40

255

Milho verde em conserva Embalagem 2kg de peso drenado,
conservado com o líquido da
conserva,
condicionado
em
embalagem de folha de flandres ou
alumínio limpa, resistente, atóxica,
isenta de ferrugem, não amassada.
Embalagem de 2kg de peso drenado,
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 9 meses a contar
da
unidade

120

R$ 28,20 R$ 3.384,00

256

Azeitona pretas sem caroço inteiras,
em conserva, sem tempero. Azeitona
preta,
graúda,
sem
caroço,
acondicionada em embalagem limpa,
resistente,
atóxica,
contendo
aproximadamente 2 kg de peso
drenado. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade mínima
de 10 meses acontar da data de
entrega do produto.
unidade

5

R$ 24,66 R$ 123,30
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Azeitona verde, sem caroço, inteiras,
em conserva., sem tempero. Azeitona
verde,
graúda,
sem
caroço,
acondicionada em embalagem limpa,
resistente,
atóxica,
contendo
aproximadamente 2 kg de peso
drenado. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade mínima
de 6 meses acontar da data de entrega
do produto.
unidade

258

Mostarda amarela - Embalagem de
polietileno resistente, transparente,
sem sinais de violação ou vazamento,
contendo 190g. Na embalagem deve
conter informações nutricionais,
ingredientes, data de fabricação e
validade, número do lote e
quantidade do produto. Data de
validade mínima de 10 meses a
contar da data de entrega do produto. UNIDADE 24

R$ 4,85

R$ 116,40

259

Maionese - tipo tradicional, aplicação
uso
culinário.
Maionese
industrializada, pote de 500g.
Ingredientes: Óleo vegetal, ovos,
água, açúcar, sal, vinagre, amido
modificado,
suco
de
limão,
conservador ácido sórbico, espessante
goma xantana, acidulante ácido
lático, antioxidante BHT e BHA,
sequestrante EDTA, corante páprica e
aromatizantes. Não contém glúten.
Validade mínima 8 meses a contar da
data de entrega.
UNIDADE 20

R$ 9,69

R$ 193,80

5
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Molho de soja / Shoyo. AdocicadoEmbalagem 150ml. Líquido marrom
escuro obtido da fermentação de soja
com trigo. Líquido marrom escuro
obtido da fermentação de soja com
trigo ou outro cereal ou amiláceo, de
sabor levemente adocicado, com um
característico e agradável aroma de
extratos de carne, usado como
flavorizante ou componente nutritivo
em
muitos
países
orientas.
Embalagem de polietileno resistente,
transparente, sem sinais de violação
ou vazamento. Na embalagem deve
conter
informações
nutricionais
(especialmente a concentração de
sódio),
ingredientes,
data
de
fabricação e validade, número do lote
e quantidade do produto. Marca
referência: Maruiti ou similar,
equivalente ou de melhor qualidade.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.
UNIDADE 30

R$ 5,65

261

Extrato de tomate – embalagem de
4kg - Simples, resultante de
concentração da polpa de tomates
maduros. Pele e sementes retiradas
por processo tecnológico adequado.
BRIX mínimo de 18%. Isento de
fermentações,
indicando
processamento
não
defeituoso.
Apresentando massa espessa, cor
vermelha, cheiro e sabor próprios.
Acondicionados em embalagem de
vidro ou folha de flandres limpa,
resistente, atóxica, não amassada, não
estufada, contendo 4kg de peso
líquido. Embalagem apresentando
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto e informações
nutricionais. Prazo de validade de
pelo menos 6 meses a contar do
recebimento.
UNIDADE 400

R$
R$ 37,92 15.168,00
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Maionese - tipo tradicional, aplicação
uso
culinário.
Maionese
industrializada, embalagem de .
Ingredientes: Óleo vegetal, ovos,
água, açúcar, sal, vinagre, amido
modificado,
suco
de
limão,
conservador ácido sórbico, espessante
goma xantana, acidulante ácido
lático, antioxidante BHT e BHA,
sequestrante EDTA, corante páprica e
aromatizantes. Não contém glúten.
Embalagem de 1kg. Validade mínima
8 meses a contar da data de entrega. UNIDADE 20

R$ 12,66 R$ 253,20

263

Molho de soja / Shoyo. AdocicadoEmbalagem 900ml. Líquido marrom
escuro obtido da fermentação de soja
com trigo. Líquido marrom escuro
obtido da fermentação de soja com
trigo ou outro cereal ou amiláceo, de
sabor levemente adocicado, com um
característico e agradável aroma de
extratos de carne, usado como
flavorizante ou componente nutritivo
em
muitos
países
orientais.
Embalagem de polietileno resistente,
transparente, sem sinais de violação
ou vazamento. Na embalagem deve
conter
informações
nutricionais
(especialmente a concentração de
sódio),
ingredientes,
data
de
fabricação e validade, número do lote
e quantidade do produto. Marca
referência de qualidade: Maruiti ou
similar, equivalente ou de melhor
qualidade. Data de validade mínima
de 20 meses a contar da data de
entrega do produto.
UNIDADE 24

R$ 18,46 R$ 443,04
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Açúcar de confeiteiro. Contendo
sacarose e amido de milho, com
aspecto sólido e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Embalagem em
conformidade com a legislação
sanitária vigente contendo 1Kg do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega.
Unidade

30

R$ 11,07 R$ 332,10

265

Açúcar mascavo tradicional, boa
qualidade, sem contaminantes de
origem
vegetal,
constituído
fundamentalmente por suco de canade-açúcar, contendo no mínimo
99,3% de sacarose, odor e sabores
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1Kg. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Unidade

30

R$ 14,23 R$ 426,90

266

AÇÚCAR CRISTAL- branco, de 1
qualidade, sem sujidades, aspecto
sólido com cristais bem definidos,
embalagens contendo 5 kg. Validade:
2 anos.
Unidade

800

R$ 8,72
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Ameixa seca, sem caroço, frutos de
tamanho médio, uniformes, de 1ª
qualidade,
acondicionada
em
embalagem original de fábrica, 200g
de peso líquido. Isenta de fungos ou
parasitas, livre de umidade e de
fragmentos estranhos. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Unidade

24

R$ 15,39 R$ 369,36

268

Avelãs. Sem casca ou lascas de
cascas aderidas, em pedaços, sem
sujeiras, sem mofos, sem pontos de
podridão,
rígida,
da
melhor
qualidade. Produzida, embalada e
entregue conforme a legislação
sanitária vigente. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto e atender as especificações
técnicas. O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir
da data d Embalagem com 100g e
entrega na unidade requisitante.
Unidade

24

R$ 17,50 R$ 420,00

269

Noz chilena ou mariposa inteira sem
casca
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Encontrado em embalagem
plástica firme vedado. Embalagem de
200g. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

24

R$ 21,25 R$ 510,00
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Coco fresco ralado grosso: Coco
ralado sem açúcar. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo. Embalagem de 500 gr. Prazo
de validade de 3 meses. Em caixa de
isopor lacrado e com gelo seco.
Unidade

20

R$ 23,12 R$ 462,40

271

Coco fresco ralado médio: Coco
ralado sem açúcar. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo. Embalagem de 500 gr. Prazo
de validade de 3 meses. Em caixa de
isopor lacrado e com gelo seco.
Unidade

20

R$ 20,21 R$ 404,20

272

Uva passas preta, sem caroço, seca,
produzidas com frutos maduros, sãos,
limpos isentos de matérias terrosos,
de parasitos, detritos animais e
vegetais. Embalado em saco plástico,
transparente e atóxico, que deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério
da
Agricultura.
Embalagem 200g. Prazo de validade:
12 meses.
Unidade

24

R$ 9,84

R$ 236,16

273

Frutas cristalizadas. Formado por
mistura de frutas. Sem presença de
umidade,
sem
sujidades
e
contaminantes.
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
potes de plástico firme vedado.
Embalagem de 250g.
Unidade

24

R$ 6,76

R$ 162,24
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ACHOCOLATADO EM PÓ enriquecido com 7 vitaminas,
embalagem metálica contendo 400g.
Prazo de validade mínimo 6 meses a
contar data de entrega.
Unidade

1000

R$ 6,47

275

GRANOLA- tradicional, composto
de cereais combinados obtidos a
partir da mistura de aveia em flocos,
trigo, arroz, milho, cevada, gérmen
de trigo e açúcar mascavo. Pacote 1
kg, com validade mínima de 180 dias. Unidade

100

R$ 12,18 R$ 1.218,00

276

CHOCOLATE- em pó, composto de
50% cacau em pó solúvel.
Embalagem de 1 kg. Validade: 12
meses
Unidade

30

R$ 12,27 R$ 368,10

277

Glucose de milho – embalagem com
aproximadamente 300g. Xarope de
glucose de milho, é uma solução
concentrada, transparente de alta
viscosidade, obtida de açúcares de
milho através de um avançado
processo tecnológico. Pura, livre de
sujidades
e
contaminantes.
Embalagem plástica material atóxico,
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
especificações
físico-químicas,
número de lote, data de validade,
quantidade. Data de validade mínima
de 6 meses a contar da data de
entrega.
Unidade

5

R$ 16,65 R$ 83,25
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Aveia, em flocos - Embalagem 500g)
Aveia em flocos finos, embalada em
papel impermeável, limpo, não
violado, resistente e acondicionado
em caixas de papelão, não amassadas
e resistentes. A embalagem interna
deverá ser em pacotes plásticos
transparentes, limpos e resistentes
que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo,
contendo aproximadamente 500g,
acondicionadas em caixas lacradas. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto e atender as especificações
técnicas. O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

200

R$ 6,89

R$ 1.378,00

279

Farinha de mandioca fina torrada,
branca, embalada em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não
violados, resistentes, que garantam a
integridade do produtos até o
momento
do
consumo,
acondicionados em embalagens de
500g. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 09 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

400

R$ 4,58

R$ 1.832,00
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280

Fubá / Farinha de milho amarela
média - Fubá de milho amarelo,
obtido pela torração do grão de milho
desgerminado ou não, previamente
macerado, socado e peneirado, isento
de matérias terrosas, parasitas,
detritos animais ou vegetais e odores
estranhos,
bolor
e
umidade,
embalagem de polietileno, atóxico,
transparente, resistente, contendo 1
kg, Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

1200

R$ 4,55

R$ 5.460,00

281

Reforçador de farinha para pães –
Reforçador ou melhorador de farinha,
contendo enzimas, emulsificantes e
antioxidantes
próprios
para
panificação, em sachets de 10g,
embalagens plásticas resistentes e
íntegras,
não
transparente, A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto e atender as especificações
técnicas. O produto deverá apresentar
validade mínima de 05 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante. Embalagem de 10g).
Unidade

300

R$ 2,99

R$ 897,00

282

Bicarbonato de sódio - . Para
aplicação na culinária em geral, pó
branco, de primeira qualidade, isento
de materiais estranhos e sujidades. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto. Pacote com 100 gramas.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

10

R$ 2,29

R$ 22,90
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283

Amido de milho produto amiláceo,
extraído do milho para uso como
espessante. Pó fino, branco e puro,
livre de qualquer alteração de aroma
e coloração. Embalada em papel
impermeável, limpo, não violado,
resistente, que garantam a integridade
do produto, com 1kg do produto.
Validade mínima de 4 meses a partir
da data de entrega.
Unidade

1200

R$ 9,00

R$
10.800,00

284

Fermento químico, seco, instantâneo
e
hermeticamente
fechada.
Embalagem de 250g. Validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

100

R$ 9,83

R$ 983,00

285

FARINHA DE TRIGO ESPECIALtipo 1, enriquecida com ferro e ácido
fólico, com prazo de validade mínimo
de 120 dias a partir da data de
entrega,
embalagem
contendo
informações do produto e do
fabricante, com 5 kg.
Unidade

800

R$
R$ 13,29 10.632,00

286

FAROFA- pronta, temperada, sem
pimenta, pacote metalizado contendo
500g. Prazo de validade de no
mínimo 6 meses.
Unidade

200

R$ 4,80

287

MISTURA P/ PÃO FRANCÊS
PROFISSIONAL- Embalagem de
25kg. Validade mínima de 3 meses a
partir da data de entrega. Aplicação
indicada: Pão francês, ciabatta e
baguete. Ideal para pães de curta e
longa fermentação. A mistura deve
conter
todos
os
ingredientes
necessários à confecção do pão
francês com exceção da água e
fermento.
Unidade

160

R$
R$ 77,33 12.372,80
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288

REFORÇADOR
OU
MELHORADOR DE FARINHASem pó destinado a produtos de
panificação. Deve conter: amido,
enzima
lipase,
estabilizante
polisorbato 80%, melhoradores de
farinha
ácido
ascórbico,
azodiacarbonamida e alfa amilase.
Embalagem de no máximo 500g.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega.
Unidade

200

R$ 17,33 R$ 3.466,00

289

FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO
- em barra. Embalagem contendo 500
gramas, com informações sobre o
produto e o fabricante. Validade
mínima 40 dias a partir da data de
entrega. Entrega em transporte
refrigerado. Entrega mensal.
Unidade

300

R$ 10,48 R$ 3.144,00

290

PÓ PARA PUDIM- sabor caramelo.
Aplicação
em
sobremesas.
Embalagem contendo as informações
nutricionais, ingredientes e validade.
Embalagem de 1kg. Validade de 12
meses.
Unidade

200

R$ 5,51

R$ 1.102,00

291

PÓ PARA PUDIM- sabor morango.
Aplicação
em
sobremesas.
Embalagem contendo as informações
nutricionais, ingredientes e validade.
Embalagem de 1kg. Validade de 12
meses.
Unidade

200

R$ 5,82

R$ 1.164,00

292

Feijão preto, classe preto, novo, de
primeira qualidade. Embalagem
plástica
transparente,
resistente.
Registro
no
Ministério
da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.
Unidade

R$ 7,77

R$
16.317,00

2100
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293

Feijão vermelho classe vermelho,
novo, de primeira
qualidade.
Embalagem plástica transparente,
resistente. Registro no Ministério da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.
Unidade

2100

R$ 9,53

294

Lentilha em grão – embalagens de
500g, novo, de primeira qualidade.
Embalagem plástica transparente,
resistente. Registro no Ministério da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Prazo de validade: mínimo de 5
meses a contar da data de entrega.
Unidade

2100

R$
R$ 10,66 22.386,00

295

Feijão carioca, novo, com cores
rajadas de marrom claro e escuro, de
primeira qualidade. Sem presença de
grãos mofados, carunchados e
torrados.
Embalagem
plástica
transparente, resistente e contendo
1kg. Validade mínima de 6 meses, a
contar da data de entrega.
Unidade

1200

R$
R$ 12,30 14.760,00

400

R$ 12,75 R$ 5.100,00

296

Arroz branco, descascado e polido, Unidade
com grão longo e fino, na coloração
branca, tipo 1. Acondicionado em
embalagem plástica, integra, atóxica,
resistente, vedada hermeticamente. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 12
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meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 5 kg

297

Açafrão da Terra / Curcumã, em pó
de cor amarela. Pó isento de
impurezas e umidade. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
potes de plástico firme vedado.
Embalagem de 10g.
Unidade

20

R$ 6,71

298

Adobo
-Tempero
completo.
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 40g
Unidade

20

R$ 10,30 R$ 206,00

299

Café torrado e moído produto de 1º
qualidade, para passar; não contém
glúten;
embalagem:
500g;
embalagem aluminizada, selo de
pureza emitido pela Associação
Brasileira da Indústria do Café ABIC;
rotulagem segundo os padrões da
Resolução nº 259 de 20/09/2002 do
MS. Prazo de validade: 10 meses a
contar da data de fabricação.
Unidade

1200

R$
R$ 15,79 18.948,00
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300

Canela em pó. Especiaria utilizada na
condimentação
de
alimentos.
Descrição: Aspecto: pó. Cor:
característica - Odor: característico.
Características
físico-químicas:
Umidade: 14% no máximo. O
produto deve ser acondicionado em
embalagens de 50 gramas, apresentar
validade mínima de 24 meses no mês
de fabricação.
Unidade

200

R$ 4,57

R$ 914,00

301

Canela em rama. Especiaria utilizada
na condimentação de alimentos.
Descrição: Aspecto: pó. Cor:
característica - Odor: característico.
Características
físico-químicas:
Umidade: 14% no máximo. O
produto deve ser acondicionado em
embalagens de 12 gramas, apresentar
validade mínima de 24 meses no mês
de fabricação
Unidade

100

R$ 7,64

R$ 764,00

302

Cravo da índia inteiro –Embalagem
10g. Cravo da índia inteiro. Puro,
livre de sujidades e contaminantes.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 10g de peso
líquido. Data de validade mínima de
6 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

100

R$ 5,68

R$ 568,00

10

R$ 44,63 R$ 446,30

303

Pimenta calabresa - condimento de 1ª Unidade
qualidade. Condimento industrial,
culinária em geral. Acondicionado
em Embalagem plástica, integra,
atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
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meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg

304

Pimenta do reino branca em grão,
produto
natural
em
grãos
selecionados. Acondicionado em
Embalagem plástica, integra, atóxica,
resistente, vedada hermeticamente. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 45g
Unidade

20

R$ 8,00

305

Pimenta do reino branca moída
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg.
Unidade

5

R$ 58,80 R$ 294,00

5

R$ 65,96 R$ 329,80

306

Pimenta do reino preta moída. Unidade
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
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apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg

307

Sal de cura (nitrato e nitrito) em
embalagens de 1kg. Prazo de
Validade 6 meses. acondicionados em
saco de polietileno resistente e
vedado,
contendo
informação
nutricional; com validade mínima de
10 meses a contar da data de entrega.
Características
Organolépticas:
aparência: cristais de granulação
uniforme, não devendo estar pegajoso
ou empedrado; cor: branca; sabor:
característico (salino).: Pacote: 01
Quilograma.
Unidade

20

R$ 13,92 R$ 278,40

308

Sal grosso - ; iodado; com, no
mínimo, 96,95 % de cloreto de sódio
e sais de iodo; acondicionados em
saco de polietileno resistente e
vedado,
contendo
informação
nutricional; com validade mínima de
10 meses a contar da data de entrega.
Características
Organolépticas:
aparência: cristais de granulação
uniforme, não devendo estar pegajoso
ou empedrado; cor: branca; sabor:
característico (salino). :Pacote: 01
Quilograma.
Unidade

90

R$ 3,02
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309

Sal refinado iodado- Refinado;
iodado; com, no mínimo, 96,95 % de
cloreto de sódio e sais de iodo;
acondicionados
em
saco
de
polietileno resistente e vedado,
contendo informação nutricional;
com validade mínima de 10 meses a
contar da data de entrega.
Características
Organolépticas:
aparência: cristais de granulação
uniforme, não devendo estar pegajoso
ou empedrado; cor: branca; sabor:
característico (salino).: Pacote: 01
Quilograma.
Unidade

2100

R$ 2,23

310

Cravo da índia, inteiro, embalagem
de 40g. Puro, livre de sujidades e
contaminantes.
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura, contendo
40g de peso líquido. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data
de entrega do produto.
Unidade

50

R$ 23,63 R$ 1.181,50

311

Alecrim, de primeira qualidade.
Condimento industrial, culinária em
geral. Acondicionado em embalagem
plástica, integral, atóxica, resistente,
vedada hermeticamente. Embalagem
de 15g. Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

20

R$ 4,33

100

R$ 22,33 R$ 2.233,00

312

Orégano desidratado. Acondicionado Unidade
em Embalagem plástica, íntegra,
atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
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Embalagem de 500g

313

Condimento p/ mortadela, contendo
especiarias e aromas naturais, com
prazo de validade mínimo de 6 meses
e embalagem com dados de
identificação do produto e do
fabricante.
Unidade

60

R$ 28,00 R$ 1.680,00

314

Condimento para presunto Califórnia,
contendo especiarias e aromas
naturais, com prazo de validade
mínimo de 6 meses e embalagem
com dados de identificação do
produto e do fabricante.
Unidade

60

R$ 28,00 R$ 1.680,00

315

CRAVO- da índia, inteiro, puro, livre
de sujidades e contaminantes,
embalagem com 500g. Prazo de
validade mínimo: 12 meses
Unidade

50

R$ 28,56 R$ 1.428,00

316

Emulsificante de gordura a base de
açúcares modificados e agentes
retentores de umidade, para utilização
em produtos cárneos com prazo de
validade mínimo de 6 meses e
embalagem
com
dados
de
identificação do produto e do
fabricante.
Unidade

65

R$ 34,67 R$ 2.253,55

317

ERVAS FINAS- selecionado de ervas
secas composto por uma mistura de
alecrim, sálvia, tomilho e manjerona,
embalagem com 500g. Livres de
sujidade e contaminantes. Validade
12 meses
Unidade

50

R$ 29,33 R$ 1.466,50

70

R$
229,00

318

Noz moscada, produto natural Unidade
selecionado e processado (moído),
com prazo de validade mínimo de 6
meses e embalagem de 500g, com
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dados de identificação do produto e
do fabricante.

319

Pimenta malagueta, produto natural,
selecionado, desidratado e triturado,
com prazo de validade mínimo de 6
meses e embalagem com dados de
identificação do produto e marca do
fabricante.
Unidade

55

R$ 51,33 R$ 2.823,15

320

Sal grosso, tipo I, com iodato de
potássio e antiumectante ferrocianeto
de sódio Ins 535. Com prazo de
validade mínimo de 6 meses e
embalagem
com
dados
de
identificação do produto e do
fabricante. Pacotes de 1kg cada.
Unidade

90

R$ 4,68

R$ 421,20

321

Biscoito tipo Maria – Bolacha doce
de amido de milho, ou tipo “Maria”.
Acondicionadas em pacotes de
polipropileno,
atóxico,
hermeticamente
vedados,
com
aproximadamente
400
g.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

200

R$ 6,82

R$ 1.364,00

300

R$ 29,30 R$ 8.790,00

322

Batata palha - batata cortada no Unidade
formato palha, já salgada, frita em
gordura vegetal hidrogenada. Não
contém glúten. Embalagem plástica
transparente atóxica. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
ministério da agricultura. Prazo de
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validade mínimo de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade. Pacote
contendo 1kg.

323

Biscoito tipo Água e Sal – Bolacha
salgada ou tipo “Água e Sal”.
Acondicionadas em pacotes de
polipropileno,
atóxico,
hermeticamente
vedados,
com
aproximadamente
350
g.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

200

R$ 5,33

R$ 1.066,00

324

Macarrão Spaghetti, massa seca, de
farinha de trigo com ovos, de sêmola
somente. Data de fabricação, data de
validade e informações nutricionais,
constantes no rótulo do produto.
Embalado em pacotes de plástico
firme e vedado. Padrão Santa Amália
ou similar, equivalente ou de melhor
qualidade.. Pacote de 500 gramas.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e
vedado.Data de validade mínima de
20 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

1000

R$ 8,49

R$ 8.490,00
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325

Macarrão parafuso, massa seca, de
farinha de trigo com ovos. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 gramas. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.
Unidade

600

R$ 4,33

R$ 2.598,00

326

Macarrão spaghetti, massa seca, de
farinha de trigo com ovos. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 gramas. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.
Unidade

1000

R$ 4,33

R$ 4.330,00

327

MASSA PARA LASANHA, Massa
alimentícia festonada, seca, de
sêmola, com ovos, para lasanha, c/
500gr.
Unidade

800

R$ 7,29

R$ 5.832,00

240

R$ 3,64

R$ 873,60

328

Creme de leite UHT - Embalagem Unidade
200g. Creme de leite com os
seguintes ingredientes: estabilizante:
Difosfato de sódio, apresentando teor
de matéria gorda de 25%, com
validade mínima de 5 meses a contar
da data da entrega, Produto não
apresenta separação de fases, sendo
homogêneo, isto é, o soro está
misturado á gordura. Produto
esterilizado, embalagem tetra pak de
200g, garantindo a segurança
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alimentar
e
facilitando
o
armazenamento por não necessitar de
refrigeração, antes de abrir a
embalagem.. Prazo de validade: 6
meses.

329

Leite condensado obtido pela
desidratação do leite, adicionado de
sacarose ou glicose, em caixas tetra
pak, limpas, resistentes, com
rotulagem nutricional obrigatória,
registro no órgão competente,
validade mínima de 10 meses a partir
da data de entrega. Embalagens de
395g.
Unidade

100

R$ 5,63

330

ÁGUA mineral acondicionada em
galão de 20 litros, utilização em
bebedouros, com entrega semanal,
fracionada, atendendo solicitação
prévia da Contratante.
Unidade

1200

R$
R$ 18,75 22.500,00

331

Proteína texturizada de soja, em pó,
na cor natural. Para uso alimentício.
Com prazo de validade mínimo de
seis meses e embalagem com dados
de identificação do produto e marca
do fabricante.
Unidade

150

R$ 18,67 R$ 2.800,50

332

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE
SOJA, grau alimentício, quantidade
mínima
de
proteínas
50%.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. Pacote com 250g.
Unidade

50

R$ 5,85

40

R$ 44,50 R$ 1.780,00

333

Alho em pó, natural, selecionado, Quilo
para uso alimentício, com prazo de
validade mínimo de 6 meses e
embalagem
com
dados
de
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identificação
fabricante.

do

produto

e

do

334

Polpa de morango com pedaços da
fruta,
produto
natural,
com
conservantes, com prazo de validade
mínimo de 6 meses a partir da
entrega e embalagem com dados de
identificação do produto e marca do
fabricante. Embalagem de no
máximo 25kg.
Quilo

150

R$ 23,00 R$ 3.450,00

335

Vinho tinto seco, produzido com uvas
de mesa, com 11,5% GL. Embalagem
de vidro de 750ml.
Unidade

20

R$ 25,83 R$ 516,60

336

Coagulante líquido para fabricação de
queijo. Poder coagulante 1:3.000/75
IMCU. Embalagem de no mínimo
200ml, com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
Validade mínima de 6 meses.
Unidade

40

R$ 11,10 R$ 444,00

337

Cultura lática mesofílica liofilizada
de cepas mistas de Lactococcus lactis
Subsp. Lactis e Lactococcus lactis
Subsp. Cremoris, para produção de
queijo fresco e de textura fechada.
Envelope com dose para uso em 1000
litros de leite. Produto importado.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, fabricante e
prazo de validade mínimo a partir da
entrega de 6 meses.
Unidade

110

R$
270,33

R$
29.736,30

338

Cultura lática termofílica liofilizada
de cepas mistas de Streptococcus
termophilus
e
Lactobacillus
bulgaricus, para produção de iogurte
de alta viscosidade. Envelope com
dose para uso em 500 litros de leite.
Produto importado. Embalagem com
dados de identificação do produto,
fabricante e prazo de validade
mínimo a partir da entrega de 6
meses.
Unidade

30

R$
228,67

R$ 6.860,10
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339

Nitrato de sódio técnico, uso
alimentício, para utilização na
produção de queijos. Embalagem de
500g, com dados de identificação do
produto e marca do fabricante. Com
prazo de validade na entrega mínimo
de 6 meses.
Unidade

30

R$ 27,33 R$ 819,90

340

PECTINA CÍTRICA - em pó, grau
alimentício, para uso em geléias.
Branca, extraído de casca de frutas
cítricas para uso em alimentos como
espessante, estabilizante. Embalagem
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação prazo de validade.
Embalagem com 500g.
Unidade

110

R$
579,33

341

SAL DE CURA- para derivados
cárneos. Composição: Sal refinado,
INS 250 e INS 251 pacote com 1kg. Unidade

50

R$ 16,00 R$ 800,00

342

Sal de cura padrão contendo
conservadores P.VII e P.VIII, para
produtos cárneos maturados (salame
e copa), com prazo de validade
mínimo de 6 meses e embalagem
com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
Unidade

65

R$ 26,67 R$ 1.733,55

343

Sal fundente para requeijão cremoso.
Produto utilizado para estabilização
da massa de queijo/requeijão, usado
no processo de fundir a massa para
obter o requeijão cremoso. Pó fino
branco
com
sabor
e
odor
característico.
Contendo
estabilizantes tetrapirofosfato de
sódio (INS 450iii) e citrato de sódio
(INS 331iii). Embalagem de 1kg.
Unidade

51

R$ 42,00 R$ 2.142,00

344

Antioxidante e fixador de cor A.I.
para produtos cárneos, com prazo de
validade mínimo de 6 meses e
embalagem
com
dados
de
identificação do produto e do
fabricante.
Quilo

20

R$ 56,67 R$ 1.133,40

TOTAL
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436.594,72
GRUPO 16 – JAGUARI
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

R$

TOTAL

345

Óleo de soja - obtido a partir do
processo de refino do óleo bruto de
soja, de acordo com padrões do
sistema ISO 22000:2005. Aspecto:
liquido.
Sabor/odor:
neutro/característico. Refinado, tendo
sofrido
processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização,
clarificação,
frigorificação
ou
não
e
desodorização. Deverá apresentar
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares
e deverá estar isento de ranço e de
outras características indesejáveis. Na
rotulagem deverá apresentar as
indicações
correspondentes
Ã
classificação e designação refinado.
Deve ser embalado em garrafas
plásticas tipo pet, não amassadas,
resistentes,
que
garantam
a
integridade do produto até o
consumo, contendo 900ml de peso
líquido. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
validade e informações nutricionais.
Validade mínima de 2 anos a contar
da data de recebimento.
Unidade

3500

R$ 5,25

R$
18.375,00

346

Vinagre de Álcool – elaborado a base
de ácido acético obtido mediante a
fermentação acética de soluções
aquosas de álcool procedente
principalmente de matérias agrícolas.
Padronizado, refiltrado, pasteurizado
e envasado para a distribuição no
comércio em geral. Com acidez de
4,15%. Embalagem plástica/garrafa
pet. É um produto: sem corantes, sem
essências. E sem adição de açúcares.
Embalagem de 750ml.
Unidade

100

R$ 3,52

R$ 352,00
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347

Vinagre de Maçã – elaborado a base
de fermento acético de maça,
embalagem plástica de 750ml, isento
de sujidade e matéria estranha.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto.
Unidade

150

R$ 5,44

R$ 816,00

348

Vinagre de Vinho tinto – elaborado a
base de fermento acético de vinho
tinto, embalagem plástica de 750ml,
isento de sujidade e matéria estranha.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto.
Unidade

250

R$ 6,32

R$ 1.580,00

349

Atum Sólido. Produto sólido
conservado em óleo comestível. Não
contém glúten. Não contém sal.
Ingredientes: atum, óleo comestível,
sal. Informação Nutricional por 100g:
157,0Kcal,
Carboidrato:
0,0g,
Proteína: 25g, Gorduras totais: 6,4g,
Gorduras Saturadas: 2,1g, Gorduras
Trans:
0,0g,
Gordura
Monoinsaturada:
1,2g,
Gordura
Polinsaturada:
2,9g,
Colesterol:
67mg, Fibra Alimentar: 0,0g, Sódio:
735,0mg. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Unidade: lata líquido de
170g.
Unidade

300

R$ 11,31 R$ 3.393,00
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350

Ervilha em conserva. Embalagens de
300g. Prazo de validade: 24 meses.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 300 g de peso
líquido. Data de validade mínima de
20 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

400

R$ 4,03

R$ 1.612,00

351

Extrato de tomate - Embalagem 350 g
-Simples, resultante de concentração
da polpa de tomates maduros. Pele e
sementes retiradas por processo
tecnológico adequado. BRIX mínimo
de 18%. Isento de fermentações,
indicando
processamento
não
defeituoso. Apresentando massa
espessa, cor vermelha, cheiro e sabor
próprios.
Acondicionados
em
embalagem de vidro ou folha de
flandres limpa, resistente, atóxica,
não amassada, não estufada, contendo
entre 350 g de peso líquido.
Embalagem
apresentando
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto e informações
nutricionais. Prazo de validade de
pelo menos 6 meses a contar do
recebimento.
Unidade

1000

R$ 4,19

R$ 4.190,00
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352

Milho verde em conserva - Milho
verde em conserva conservado com o
líquido da conserva, condicionado em
embalagem de folha de flandres ou
alumínio limpa, resistente, atóxica,
isenta de ferrugem, não amassada.
Embalagem de 200 g, apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade mínima
de 9 meses a contar da data de
entrega do produto.
Unidade

500

R$ 2,79

R$ 1.395,00

353

Sardinha em conserva, preparada
com
pescado
fresco,
limpo,
eviscerado, cozido. Imersa em óleo
comestível.
Acondicionado
em
recipiente de folha de Flandres
íntegro,
resistente,
vedado
hermeticamente e limpo, contendo
aproximadamente 125g de peso
líquido drenado. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 25 meses da data
de fabricação do produto.
Unidade

300

R$ 4,99

R$ 1.497,00

354

Ervilha em conserva. Embalagens de
2kg de peso drenado. Prazo de
validade: 24 meses. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto. unidade

100

R$ 18,97 R$ 1.897,00
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355

Milho verde em conserva Embalagem 2kg de peso drenado,
conservado com o líquido da
conserva,
condicionado
em
embalagem de folha de flandres ou
alumínio limpa, resistente, atóxica,
isenta de ferrugem, não amassada.
Embalagem de 2kg de peso drenado,
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 9 meses a contar
da
unidade

356

Catchup – composto à base de polpa
e suco de tomate, adicionado de
especiarias, sal e açúcar, podendo
conter outros condimentos, admitido,
no mínimo, 35% de resíduos secos,
de consistência cremosa, odor e sabor
característicos, isento de sujidade e
seus ingredientes de preparo em
perfeito estado de conservação,
acondicionado
em
recipiente
apropriado pesando de190g.
UNIDADE 200

R$ 5,04

R$ 1.008,00

357

Mostarda amarela -Embalagem de
polietileno resistente, transparente,
sem sinais de violação ou vazamento,
contendo 190g. Na embalagem deve
conter informações nutricionais,
ingredientes, data de fabricação e
validade, número do lote e
quantidade do produto. Data de
validade mínima de 10 meses a
contar da data de entrega do produto. UNIDADE 200

R$ 4,85

R$ 970,00

100
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358

Maionese - tipo tradicional, aplicação
uso
culinário.
Maionese
industrializada, pote de 500g.
Ingredientes: Óleo vegetal, ovos,
água, açúcar, sal, vinagre, amido
modificado,
suco
de
limão,
conservador ácido sórbico, espessante
goma xantana, acidulante ácido
lático, antioxidante BHT e BHA,
sequestrante EDTA, corante páprica e
aromatizantes. Não contém glúten.
Validade mínima 8 meses a contar da
data de entrega.
UNIDADE 200

R$ 9,69

R$ 1.938,00

359

Molho de soja / Shoyo. AdocicadoEmbalagem 150ml. Líquido marrom
escuro obtido da fermentação de soja
com trigo. Líquido marrom escuro
obtido da fermentação de soja com
trigo ou outro cereal ou amiláceo, de
sabor levemente adocicado, com um
característico e agradável aroma de
extratos de carne, usado como
flavorizante ou componente nutritivo
em
muitos
países
orientas.
Embalagem de polietileno resistente,
transparente, sem sinais de violação
ou vazamento. Na embalagem deve
conter
informações
nutricionais
(especialmente a concentração de
sódio),
ingredientes,
data
de
fabricação e validade, número do lote
e quantidade do produto. Marca
referência de qualidade: Maruiti ou
similar, equivalente ou de melhor
qualidade. Data de validade mínima
de 20 meses a contar da data de
entrega do produto.
UNIDADE 300

R$ 5,65

R$ 1.695,00
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360

Molho de tomate pronto, contendo
tomate,
açúcar,
sal,
amido
modificado, espessante e conservante
de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem (não
violada, intacta) caixa ou plástica,
atóxica, com informação nutricional.
Sódio máximo de 170 mg na porção
de 30g. Prazo mínimo de validade de
10 meses a contar da data de entrega.
Unidade de fornecimento: sache ou
caixa de 340g. Data de validade
mínima de 12 meses a contar da data
de entrega do produto.
UNIDADE 200

R$ 4,16

361

Extrato de tomate – embalagem de
4kg - Simples, resultante de
concentração da polpa de tomates
maduros. Pele e sementes retiradas
por processo tecnológico adequado.
BRIX mínimo de 18%. Isento de
fermentações,
indicando
processamento
não
defeituoso.
Apresentando massa espessa, cor
vermelha, cheiro e sabor próprios.
Acondicionados em embalagem de
vidro ou folha de flandres limpa,
resistente, atóxica, não amassada, não
estufada, contendo 4kg de peso
líquido. Embalagem apresentando
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto e informações
nutricionais. Prazo de validade de
pelo menos 6 meses a contar do
recebimento.
UNIDADE 550

R$
R$ 37,92 20.856,00
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362

Maionese - tipo tradicional, aplicação
uso
culinário.
Maionese
industrializada, embalagem de .
Ingredientes: Óleo vegetal, ovos,
água, açúcar, sal, vinagre, amido
modificado,
suco
de
limão,
conservador ácido sórbico, espessante
goma xantana, acidulante ácido
lático, antioxidante BHT e BHA,
sequestrante EDTA, corante páprica e
aromatizantes. Não contém glúten.
Embalagem de 1kg. Validade mínima
8 meses a contar da data de entrega. UNIDADE 50

R$ 12,66 R$ 633,00

363

Molho de soja / Shoyo. AdocicadoEmbalagem 900ml. Líquido marrom
escuro obtido da fermentação de soja
com trigo. Líquido marrom escuro
obtido da fermentação de soja com
trigo ou outro cereal ou amiláceo, de
sabor levemente adocicado, com um
característico e agradável aroma de
extratos de carne, usado como
flavorizante ou componente nutritivo
em
muitos
países
orientais.
Embalagem de polietileno resistente,
transparente, sem sinais de violação
ou vazamento. Na embalagem deve
conter
informações
nutricionais
(especialmente a concentração de
sódio),
ingredientes,
data
de
fabricação e validade, número do lote
e quantidade do produto. Marca
referência de qualidade: Maruiti ou
similar, equivalente ou de melhor
qualidade. Data de validade mínima
de 20 meses a contar da data de
entrega do produto.
UNIDADE 200

R$ 18,46 R$ 3.692,00
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364

Doce
de
leite.
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
potes de plástico firme vedado.
Embalagem de 400g. Deverá
apresentar validade mínima de 5
meses a partir da data de entrega.
Unidade

150

R$ 7,93

365

Mel puro de abelha, de flor de
laranjeira. Produto natural ,elaborado
por abelhas a partir do néctar das
flores de laranjeira, coletado e
transformado por dois processos
básicos, um físico, evaporação de
água e outro químico, adição de
enzimas. Deve apresentar registro no
ministério da agricultura SIF.
Embalado em pote plástico de
polietileno,
transparente
fosco,
resistente, contendo 500 g.
Unidade

100

R$ 27,53 R$ 2.753,00

366

Goiabada em massa, tipo de corte.
Embalada potes plásticos resistentes,
não amassados, não estufados, que
garantam a integridade do produto,
até o momento do consumo, contendo
300 á 350 g, acondicionadas em
caixas lacradas, limpas, secas, não
violadas e resistentes. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 12 meses, a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
Unidade

300

R$ 6,21

367

DOCE DE LEITE– cremoso,
ingredientes: leite açúcar, glicose e
bicarbonato de sódio. Embalagem de
10 kg. Validade: mínimo 6 meses.
Unidade

50

R$ 37,48 R$ 1.874,00

368

DOCE DE FRUTA - em pasta,
cremoso, sabor goiaba. Embalagem
de 1 kg. Validade de 12 meses.
Unidade

400

R$ 9,82
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Açúcar de confeiteiro. Contendo
sacarose e amido de milho, com
aspecto sólido e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Embalagem em
conformidade com a legislação
sanitária vigente contendo 1Kg do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega.
Unidade

110

R$ 11,07 R$ 1.217,70

370

Açúcar impalpável. Composto por
açúcar refinado finamente moído e
amido de milho. Empregado na
decoração de bolos, doces, sonhos,
croissants e outros produtos de
confeitaria fina. O amido encontrado
no açúcar impalpável permite que o
açúcar se mantenha seco quando
pulverizado sobre os doces, de forma
a impedir a absorção do açúcar pela
gordura proveniente dos doces,
mantendo inalterado o seu visual.
Apropriado para a montagem de
glacês, cremes, pasta americana ou
outros tipos de coberturas finas para
bolos decorados. Encontrado em
embalagem plástica, contendo 1Kg
do produto. Validade de 18 meses
após a data de fabricação. O produto
deve ser branco livre de impurezas e
sujidades. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega.
Unidade

50

R$ 10,63 R$ 531,50
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Açúcar mascavo tradicional, boa
qualidade, sem contaminantes de
origem
vegetal,
constituído
fundamentalmente por suco de canade-açúcar, contendo no mínimo
99,3% de sacarose, odor e sabores
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1Kg. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Unidade

50

R$ 14,23 R$ 711,50

372

Açúcar refinado de origem vegetal,
constituído fundamentalmente por
suco de cana-de-açúcar, contendo no
mínimo 99,3% de sacarose, com
aspecto sólido e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Unidade

100

R$ 3,74

R$ 374,00

373

Corante liquido para chocolate na cor
amarela. Embalagem contendo 10ml.
Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

10

R$ 8,94

R$ 89,40

374

Corante liquido para chocolate na cor
azul. Embalagem contendo 10ml.
Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

10

R$ 8,94

R$ 89,40

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

375

Corante liquido para chocolate na cor
laranja. Embalagem contendo 10ml.
Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

10

R$ 8,94

R$ 89,40

376

Corante liquido para chocolate na cor
preta. Embalagem contendo 10ml.
Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

10

R$ 8,94

R$ 89,40

377

Corante liquido para chocolate na cor
rosa. Embalagem contendo 10ml.
Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

10

R$ 8,94

R$ 89,40

378

Corante liquido para chocolate na cor
vermelha. Embalagem contendo
10ml. Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

10

R$ 8,94

R$ 89,40

379

Corante liquido para chocolate, na
cor verde. Embalagem contendo
10ml. Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

10

R$ 8,94

R$ 89,40

380

AÇÚCAR CRISTAL- branco, de 1
qualidade, sem sujidades, aspecto
sólido com cristais bem definidos,
embalagens contendo 5 kg. Validade:
2 anos.
Unidade

2000

R$ 8,72

R$
17.440,00

381

Chocolate amargo- Procedência:
Brasil,Produto obtido da torra da
amêndoa fermentada do cacau. Peso
líquido: 1,050 kg, suporta 3 tempos
de transformação das coberturas de
chocolate. 75% de cacau(sólidos de
cacau e manteiga de cacau).
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

50

R$ 41,97 R$ 2.098,50

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

382

Chocolate ao leite- Procedência:
Brasil,Produto obtido da torra da
amêndoa fermentada do cacau. Peso
líquido: 1,050 kg, suporta 3 tempos
de transformação das coberturas de
chocolate. 53% de cacau(sólidos de
cacau e manteiga de cacau)
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

50

R$ 45,65 R$ 2.282,50

383

Chocolate branco - Procedência:
Brasil, Peso líquido: 1,050 kg,
suporta 3 tempos de transformação
das
coberturas
de
chocolate,
composto de leite, manteiga de cacau
e açúcar. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

20

R$ 40,42 R$ 808,40

384

Chocolate em pó solúvel, 50 %
cacau,. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em caixas de
200g. Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

100

R$ 27,89 R$ 2.789,00
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Chocolate
meio
amargo
Procedência: Brasil, Produto obtido
da torra da amêndoa fermentada do
cacau. Peso líquido: 1,050 kg, suporta
3 tempos de transformação das
coberturas de chocolate. 53% de
cacau(sólidos de cacau e manteiga de
cacau). Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

50

R$ 39,67 R$ 1.983,50

386

Chocolate granulado preto. Confeito
de chocolate preto macio em
pequenos pedaços finos e compridos,
é utilizado como decoração ou
ingrediente.
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalagem
plástica resistente e transparente de
plástico firme vedado. Embalagem
1,050 kg Deverá apresentar validade
mínima de 20 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

40

R$ 18,79 R$ 751,60

387

Gotas de chocolate - Embalagem de
1kg. Especial para uso em confeitaria
(preparo de chocotone, cookies,
muffins entre outros produtos).
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Encontrado em embalagem
plástica, firme vedado.
Deverá
apresentar validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Unidade

50

R$ 44,33 R$ 2.216,50
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Amendoim - Embalagem 500g.
Descascado, limpo e selecionado para
uso culinário. Acondicionado em
embalagem contendo 500gr, feita de
plástico
atóxico,
transparente,
termossoldado
e
resistente
apresentando externamente os dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
fabricação e prazo de validade além
das
informações
nutricionais.
Validade mínima de 10 meses a
contar da data de recebimento.
Unidade

100

R$ 9,04

389

Coco fresco ralado grosso: Coco
ralado sem açúcar. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo. Embalagem de 500 gr. Prazo
de validade de 3 meses. Em caixa de
isopor lacrado e com gelo seco.
Unidade

100

R$ 23,12 R$ 2.312,00

390

Coco fresco ralado médio: Coco
ralado sem açúcar. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo. Embalagem de 500 gr. Prazo
de validade de 3 meses. Em caixa de
isopor lacrado e com gelo seco.
Unidade

150

R$ 20,21 R$ 3.031,50

391

Achocolatado em pó, a base de cacau
em pó. Embalagens devem estar
intactas,
acondicionadas
em
embalagens de 1kg. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir
data de entrega.
Unidade

400

R$
R$ 27,56 11.024,00
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Bombom de chocolate, com recheio
cremoso de massa de castanha, com
camada crocante de wafer, coberto
com chocolate ao leite, peso de
aproximadamente 21,5g, embalados
em pacotes de 1kg, deverá conter na
embalagem as seguintes informações:
identificação do produto, inclusive
marca nome e endereço do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade,
nº de registro em órgão competente. Unidade

100

R$ 80,92 R$ 8.092,00

393

ACHOCOLATADO EM PÓ enriquecido com 7 vitaminas,
embalagem metálica contendo 400g.
Prazo de validade mínimo 6 meses a
contar data de entrega.
Unidade

350

R$ 6,47

394

DOCE EM TABLETE - Mariola,
doce de banana. Pacote contendo 50
unidades embalados individualmente.
Cada unidade de 15g, sem sinais de
umidade. Prazo de validade: 18
meses.
PACOTE

150

R$ 12,14 R$ 1.821,00

395

DOCE EM TABLETE - de
amendoim, rapadurinha. Caixa com
50 unidades. Cada unidade de 30g,
embaladas individualmente. Sem
sinais de umidade. Prazo de validade:
18 meses.
PACOTE

150

R$ 8,58

R$ 1.287,00

396

BARRA DE CEREAL - sabor
banana, aveia e mel, unidade em
barra de 22 g. Validade: 6 meses a
partir da data de entrega.
Unidade

R$ 0,69

R$
10.350,00

15000
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Amido de milho produto amiláceo,
extraído do milho para uso como
espessante. Pó fino, branco e puro,
livre de qualquer alteração de aroma
e coloração. Embalada em papel
impermeável, limpo, não violado,
resistente e acondicionado em caixas
de papelão resistentes, que garantam
a integridade do produto até o
momento do consumo, contendo 500
gramas do produto. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante. Marca referência de
qualidade: Maizena, ou similar,
equivalente ou de melhor qualidade.
Pacote de 500 gramas
Unidade

300

R$ 9,46

R$ 2.838,00

398

Aveia, em flocos - Embalagem 500g)
Aveia em flocos finos, embalada em
papel impermeável, limpo, não
violado, resistente e acondicionado
em caixas de papelão, não amassadas
e resistentes. A embalagem interna
deverá ser em pacotes plásticos
transparentes, limpos e resistentes
que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo,
contendo aproximadamente 500g,
acondicionadas em caixas lacradas. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto e atender as especificações
técnicas. O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

100

R$ 6,89

R$ 689,00
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Farinha de arroz -obtido do
processamento tecnológico adequado,
de grãos de arroz, sadios, limpos e
seco por processo adequado, com
aspecto, cor, odor e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitos e larvas,
bem
como
de
umidades,
fermentações ou ranço, embalado em
saco de plástico impermeável, com
500 gramas. O produto deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
Unidade

200

R$ 6,45

R$ 1.290,00

400

Farinha de mandioca fina torrada,
branca, embalada em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não
violados, resistentes, que garantam a
integridade do produtos até o
momento
do
consumo,
acondicionados em embalagens de
500g. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 09 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

250

R$ 4,58

R$ 1.145,00

401

Farinha de rosca média - Obtida pela
moagem de pães ou roscas torradas
em perfeito estado de conservação.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500g. Prazo de validade
superior a 6 meses no momento da
entrega.
Unidade

100

R$ 8,13

R$ 813,00
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402

Farinha integral de qualidade
superior. Farinha em que constam
fibras do trigo, de coloração mais
escura que a branca. Livre de pragas,
de teias, mofos e umidade. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro na
ANVISA. Contendo 1 kg, com data
de validade de até seis meses da data
de fabricação e de acordo com a
vigilância sanitária vigente.
Unidade

4000

R$ 4,36

R$
17.440,00

403

Fubá / Farinha de milho amarela fina.
Fubá de milho amarelo, obtido pela
torração do grão de milho
desgerminado ou não, previamente
macerado, socado e peneirado, isento
de matérias terrosas, parasitas,
detritos animais ou vegetais e odores
estranhos,
bolor
e
umidade,
embalagem de polietileno, atóxico,
transparente, resistente, contendo 1
kg, Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

600

R$ 4,55

R$ 2.730,00

404

Fubá / Farinha de milho amarela
média - Fubá de milho amarelo,
obtido pela torração do grão de milho
desgerminado ou não, previamente
macerado, socado e peneirado, isento
de matérias terrosas, parasitas,
detritos animais ou vegetais e odores
estranhos,
bolor
e
umidade,
embalagem de polietileno, atóxico,
transparente, resistente, contendo 1
kg, Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

600

R$ 4,55

R$ 2.730,00

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

405

Polvilho Azedo. Produto obtida da
fermentação de fécula de mandioca,
fabricado a partir de matérias-primas
sãs e limpas. Com umidade máxima
de 18%, acidez em ml de solução 5%,
80% de amido, resíduo mineral fixo
de 0,50% no máximo. Produto livre
de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos
animais
e
vegetais.
Embalagem plástica, transparente,
atóxica. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro de
acordo com a legislação vigente.
Embalagem de 1Kg.
Unidade

200

R$ 10,98 R$ 2.196,00

406

Polvilho doce ou fécula de mandioca
-Produto livre de matéria terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais.
Embalagem
plástica,
transparente, atóxica. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro de
acordo com a legislação vigente.
Embalagem 500g.
Unidade

200

R$ 9,45

R$ 1.890,00

400

R$ 1,72

R$ 688,00

407

Fermento Biológico: Ingredientes: Unidade
Saccharomyces
cerevisiae.
Utilização: Misturar o produto
diretamente a massa. Embalagem
Varejo: Pacotes de 10g. Valores
Nutricionais (referentes a 100g de
produto) Valor Calórico 128 Kcal
Carboidratos 14,0 g Proteínas 14,5 g
Gorduras Totais 1,6 g Gorduras
Saturadas 0,0 g Colesterol 0,000 mg
Fibra Alimentar 0,0 g Calcio 165,000
mg Ferro 8,000 mg Sódio 50,000 mg.
O produto deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
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de entrega na unidade requisitante.

408

Fermento químico, seco, instantâneo
composto de pirofosfato ácido de
sódio, bicarbonato de sódio, fosfato
de mono-cálcio, hermeticamente
fechada. Com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data
de
fabricação,
informações
nutricionais, número
de lote,
quantidade do produto. Aparência: pó
fino de coloração branca e odor
característico. Deverá apresentar
validade mínima de 10 meses a partir
da data de entrega. Pacotes de 11g
Unidade

400

R$ 2,21

R$ 884,00

409

Gelatina em pó sem sabor incolor
Embalagen de 12g. Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega.
Unidade

50

R$ 5,46

R$ 273,00

410

Amido de milho produto amiláceo,
extraído do milho para uso como
espessante. Pó fino, branco e puro,
livre de qualquer alteração de aroma
e coloração. Embalada em papel
impermeável, limpo, não violado,
resistente, que garantam a integridade
do produto, com 1kg do produto.
Validade mínima de 4 meses a partir
da data de entrega.
Unidade

300

R$ 9,00

R$ 2.700,00
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411

Fermento biológico. Produto pronto
para misturar diretamente a massa.
Embalagem de 125g, acondicionados
em caixas. Validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Unidade

400

R$ 13,33 R$ 5.332,00

412

Fermento químico, seco, instantâneo
e
hermeticamente
fechada.
Embalagem de 250g. Validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

160

R$ 9,83

413

FARINHA DE TRIGO ESPECIALtipo 1, enriquecida com ferro e ácido
fólico, com prazo de validade mínimo
de 120 dias a partir da data de
entrega,
embalagem
contendo
informações do produto e do
fabricante, com 5 kg.
Unidade

4500

R$
R$ 13,29 59.805,00

414

FAROFA- pronta, temperada, sem
pimenta, pacote metalizado contendo
500g. Prazo de validade de no
mínimo 6 meses.
Unidade

100

R$ 4,80

415

MISTURA P/ PÃO FRANCÊS
PROFISSIONAL- Embalagem de
25kg. Validade mínima de 3 meses a
partir da data de entrega. Aplicação
indicada: Pão francês, ciabatta e
baguete. Ideal para pães de curta e
longa fermentação. A mistura deve
conter
todos
os
ingredientes
necessários à confecção do pão
francês com exceção da água e
fermento.
Unidade

100

R$ 77,33 R$ 7.733,00

416

Gelatina alimentícia, em pó, sabor
morango, pacote de 1 kg. Validade:
12 meses
Quilo

80

R$ 7,03

R$ 562,40

417

Gelatina alimentícia, em pó, sabor
abacaxi, pacote de 1 kg. Validade: 12
meses
Quilo

50

R$ 6,57

R$ 328,50

418

Gelatina alimentícia, em pó, sabor
uva, pacote 1 kg. Validade 12 meses. Quilo

50

R$ 7,62

R$ 381,00
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419

FERMENTO QUÍMICO - em pó.
Embalagem de 1 Kg, com validade
mínima de 90 dias a partir da tada de
entrega.
Quilo

420

Feijão carioca com cores rajadas de
marrom claro e escuro, tipo phaseolus
vulgaris, classe cores, novo de
primeira qualidade. Embalagem
plástica
transparente,
resistente.
Registro
no
Ministério
da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Validade mínima de 6 meses, a contar
da data de entrega. Enbalagem de
500g.
Unidade

2000

R$ 7,28

R$
14.560,00

421

Feijão preto, classe preto, novo, de
primeira qualidade. Embalagem
plástica
transparente,
resistente.
Registro
no
Ministério
da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.
Unidade

3500

R$ 7,77

R$
27.195,00

422

Lentilha em grão – embalagens de
500g, novo, de primeira qualidade.
Embalagem plástica transparente,
resistente. Registro no Ministério da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Prazo de validade: mínimo de 5
meses a contar da data de entrega.
Unidade

1000

R$
R$ 10,66 10.660,00

300
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423

Arroz parabolizado - os grãos
apresentam
uma
coloração
amarelada, em decorrência do
tratamento hidrotérmico, descascado
e polido, sub-grupo: polido, classe:
longo fino, tipo:1. Com as seguintes
Informações Nutricionais impressa na
embalagem para uma porção de 50g.
Quantidade por porção - %VD*,
valor calórico - 190kcal, Carboidratos
37g Proteínas 3 g Gorduras totais 0g, Gorduras saturadas 0, Colesterol
0 mg, Fibra alimentar 1 g , Cálcio 30
mg, Ferro 2 mg, Sódio 0 mg Safra
ano. Validade 12 meses. Padrão Prato
fino parborilizado, ou similar,
equivalente ou de melhor qualidade. a
data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, tipo e/ou
classificação constante no rótulo do
produto. Embalado em pacotes de
plástico resistente. Embalagem de
2Kg.
Unidade

424

Arroz integral, integral, tipo 1(um),
classe longo fino. Sem presença de
grãos mofados, carunchados e
torrados.
Embalagem
plástica
transparente, resistente e contendo
1kg. Validade mínima de 4 meses, a
contar da data de entrega.
Unidade

425

Arroz branco, descascado e polido,
com grão longo e fino, na coloração
branca, tipo 1. Acondicionado em
embalagem plástica, integra, atóxica,
resistente, vedada hermeticamente. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 5 kg
Unidade

1200

R$ 7,59

R$ 9.108,00

2000

R$ 8,19

R$
16.380,00

2500

R$
R$ 12,75 31.875,00
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426

Café torrado e moído produto de 1º
qualidade, para passar; não contém
glúten;
embalagem:
500g;
embalagem aluminizada, selo de
pureza emitido pela Associação
Brasileira da Indústria do Café ABIC;
rotulagem segundo os padrões da
Resolução nº 259 de 20/09/2002 do
MS. Prazo de validade: 10 meses a
contar da data de fabricação.
Unidade

800

R$
R$ 15,79 12.632,00

427

Caldo de galinha, produto em pó,
composto de sal, amido, glutamato
monossódico, açúcar, alho e cebola
desidratados, gordura vegetal, extrato
de carne de galinha; acondicionado
em saco plástico, atóxico, não
violado,
contendo
informação
nutricional; com validade mínima de
10 meses a contar da data de entrega.
Unidade de fornecimento: Pacote 01
Kg.
Unidade

20

R$ 17,66 R$ 353,20

428

Caldo desidratado de carne, Produto
em pó, composto de sal, amido,
glutamato monossódico, açúcar, alho
e cebola desidratados, gordura
vegetal,
extrato
de
carne;
acondicionado em saco plástico,
atóxico, não violado, contendo
informação nutricional; com validade
mínima de 10 meses a contar da data
de entrega. Unidade de fornecimento:
Pacote 01 Kg.
Unidade

20

R$ 20,39 R$ 407,80

429

Caldo desidratado de legumes.
Produto em pó, composto de sal,
amido, glutamato monossódico,
açúcar, alho e cebola desidratados,
gordura vegetal, extrato de carne de
legumes; acondicionado em saco
plástico, atóxico, não violado,
contendo informação nutricional;
com validade mínima de 10 meses a
contar da data de entrega. Unidade de
fornecimento: Pacote 01 Kg.
Unidade

20

R$ 34,63 R$ 692,60
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430

Canela em pó. Especiaria utilizada na
condimentação
de
alimentos.
Descrição: Aspecto: pó. Cor:
característica - Odor: característico.
Características
físico-químicas:
Umidade: 14% no máximo. O
produto deve ser acondicionado em
embalagens de 50 gramas, apresentar
validade mínima de 24 meses no mês
de fabricação.
Unidade

30

R$ 4,57

R$ 137,10

431

Cravo da índia inteiro –Embalagem
10g. Cravo da índia inteiro. Puro,
livre de sujidades e contaminantes.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 10 g de peso
líquido. Data de validade mínima de
6 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

10

R$ 5,68

R$ 56,80

432

Curry em pó – condimento puro, livre
de sujidades e contaminantes.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 50 g de peso
líquido. Data de validade mínima de
6 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

10

R$ 6,39

R$ 63,90
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433

Erva doce seca - Constituída de
sementes, inteiras, limpas e secas.
Pura,
livre
de
sujidades
e
contaminantes. Puro, livre de
sujidades
e
contaminantes.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 12g de peso
líquido. Data de validade mínima de
3 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

15

R$ 3,89

R$ 58,35

434

Ervas finas secas - Embalagem 10g.
Selecionado de ervas secas, composto
por uma mistura de alecrim, sálvia,
tomilho e manjerona. Puras livres de
sujidades
e
contaminantes.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 10g de peso
líquido. Data de validade mínima de
3 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

15

R$ 5,66

R$ 84,90

435

Páprica doce 30g. Prazo de validade
60 dias. em pó. Pura, livre de
sujidades, parasitas, fungos, bolores
ou
contaminantes.
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 30g.
Unidade

50

R$ 3,81

R$ 190,50
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436

Pimenta calabresa - condimento de 1ª
qualidade. Condimento industrial,
culinária em geral. Acondicionado
em Embalagem plástica, integra,
atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg
Unidade

10

R$ 44,63 R$ 446,30

437

Pimenta do reino branca moída
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg.
Unidade

10

R$ 58,80 R$ 588,00

438

Pimenta do reino preta moída.
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg
Unidade

20

R$ 65,96 R$ 1.319,20
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439

Sal grosso - ; iodado; com, no
mínimo, 96,95 % de cloreto de sódio
e sais de iodo; acondicionados em
saco de polietileno resistente e
vedado,
contendo
informação
nutricional; com validade mínima de
10 meses a contar da data de entrega.
Características
Organolépticas:
aparência: cristais de granulação
uniforme, não devendo estar pegajoso
ou empedrado; cor: branca; sabor:
característico (salino). :Pacote: 01
Quilograma.
Unidade

50

R$ 3,02

R$ 151,00

440

Sal refinado iodado- Refinado;
iodado; com, no mínimo, 96,95 % de
cloreto de sódio e sais de iodo;
acondicionados
em
saco
de
polietileno resistente e vedado,
contendo informação nutricional;
com validade mínima de 10 meses a
contar da data de entrega.
Características
Organolépticas:
aparência: cristais de granulação
uniforme,não devendo estar pegajoso
ou empedrado; cor: branca; sabor:
característico (salino).:Pacote: 01
Quilograma.
Unidade

1800

R$ 2,23

R$ 4.014,00

441

Canela em casca. Especiaria utilizada
na condimentação de alimentos.
Descrição: Aspecto: em casca. Cor:
característica - Odor: característico.
Características
físico-químicas:
Umidade: 14% no máximo. O
produto deve ser acondicionado em
embalagens
de
100
gramas,
apresentar validade mínima de 24
meses no mês de fabricação.
Unidade

20

R$ 18,28 R$ 365,60

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

442

Orégano desidratado. Acondicionado
em Embalagem plástica, íntegra,
atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500g
Unidade

50

R$ 22,33 R$ 1.116,50

443

ALHO
EM
PÓpara
fins
alimentícios, embalagem com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.
Tubo

20

R$ 44,50 R$ 890,00

444

Biscoito
doce
tipo
maisena.
Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico
(vitamina B9), açúcar, gordura
vegetal
hidrogenada,
açúcar
invertido, amido, sal refinado,
fermentos químicos (Bicarbonato de
amônio e bicarbonato de sódio),
estabilizante lecitina de soja,
aromatizante melhorador de farinha
metabissulfito
de
sódio.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro na
ANVISA. Pacote com 200 gramas.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

800

R$ 5,29
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445

Biscoito tipo Maria – Bolacha doce
de amido de milho, ou tipo “Maria”.
Acondicionadas em pacotes de
polipropileno,
atóxico,
hermeticamente
vedados,
com
aproximadamente
400
g.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

600

R$ 6,82

446

Batata palha - batata cortada no
formato palha, já salgada, frita em
gordura vegetal hidrogenada. Não
contém glúten. Embalagem plástica
transparente atóxica. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
ministério da agricultura. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade. Pacote
contendo 1kg.
Unidade

900

R$
R$ 29,30 26.370,00

447

Biscoito tipo Água e Sal – Bolacha
salgada ou tipo “Água e Sal”.
Acondicionadas em pacotes de
polipropileno,
atóxico,
hermeticamente
vedados,
com
aproximadamente
350
g.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

520

R$ 5,33

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

R$ 4.092,00

R$ 2.771,60

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

448

Pão de forma, com casca - Pão de
forma, sem casca, fresco do dia,
fatiado na vertical, com sal, pesando
aproximadamente 500g depois de
assado,
acondicionado
em
embalagem de polietileno, original do
fabricante, resistente, que permita
visualizar o produto, contendo
informações nutricionais, data de
fabricação e validade, número do
lote. Validade máxima de 10 dias.
Quilo

2000

R$ 6,33

449

Pão francês ou cacetinho (pão de
trigo) de 25 g. Pão francês, ou pão de
trigo, tipo hotel, peso de 25g. Deve
ser produzido no dia da entrega, com
formato fusiforme e com pestana.
Acondicionados em monoblocos
retornáveis de polietileno, fechados,
em perfeitas condições de higiene,
coberto com material impermeável O
fornecedor deverá garantir a validade
do produto, no prazo mínimo de 6
horas após a entrega.
Quilo

2000

R$
R$ 10,00 20.000,00

450

Pão francês ou cacetinho integral de
25 g. Pão francês, ou pão de trigo,
tipo hotel, peso de 25 g. Deve ser
produzido no dia da entrega, com
formato fusiforme e com pestana.
Acondicionados em monoblocos
retornáveis de polietileno, fechados,
em perfeitas condições de higiene,
coberto com material impermeável O
fornecedor deverá garantir a validade
do produto, no prazo mínimo de 6
horas após a entrega.
Quilo

1000

R$
R$ 11,16 11.160,00

100

R$ 6,53

451

Sagú. Embalagem 500g. Bolinhas Unidade
brancas, formato redondo, perfeito e
pequeno, obtidas da mandioca.
Embalagem plástica transparente,
resistente. Registro no Ministério da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Validade mínima de 6 meses, a contar
da data de entrega. Enbalagem de
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500g.

452

Macarrão Penne Righatti, massa seca,
de farinha de trigo com ovos, de
sêmola somente. Data de fabricação,
data de validade e informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em pacotes de
plá10stico firme e vedado. Padrão
Santa Amália ou similar, equivalente
ou de melhor qualidade. Pacote de
500 gramas. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em pacotes de
plástico firme e vedado.Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto. Unidade

500

R$ 7,89

R$ 3.945,00

453

Macarrão Spaghetti, massa seca, de
farinha de trigo com ovos, de sêmola
somente. Data de fabricação, data de
validade e informações nutricionais,
constantes no rótulo do produto.
Embalado em pacotes de plástico
firme e vedado. Padrão Santa Amália
ou similar, equivalente ou de melhor
qualidade.. Pacote de 500 gramas.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e
vedado.Data de validade mínima de
20 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

500

R$ 8,49

R$ 4.245,00
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454

Macarrão parafuso, massa seca, de
farinha de trigo com ovos. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 gramas. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.
Unidade

1000

R$ 4,33

R$ 4.330,00

455

Macarrão spaghetti, massa seca, de
farinha de trigo com ovos. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 gramas. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.
Unidade

500

R$ 4,33

R$ 2.165,00

456

MASSA PARA LASANHA, Massa
alimentícia festonada, seca, de
sêmola, com ovos, para lasanha, c/
500gr.
Unidade

700

R$ 7,29

R$ 5.103,00

3000

R$ 3,64

R$
10.920,00

457

Creme de leite UHT - Embalagem Unidade
200g. Creme de leite com os
seguintes ingredientes: estabilizante:
Difosfato de sódio, apresentando teor
de matéria gorda de 25%, com
validade mínima de 5 meses a contar
da data da entrega, Produto não
apresenta separação de fases, sendo
homogêneo, isto é, o soro está
misturado á gordura. Produto
esterilizado, embalagem tetra pak de
200g, garantindo a segurança
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alimentar
e
facilitando
o
armazenamento por não necessitar de
refrigeração, antes de abrir a
embalagem.. Prazo de validade: 6
meses.

458

Leite condensado obtido pela
desidratação do leite, adicionado de
sacarose ou glicose, em caixas tetra
pak, limpas, resistentes, com
rotulagem nutricional obrigatória,
registro no órgão competente,
validade mínima de 10 meses a partir
da data de entrega. Embalagens de
395g.
Unidade

400

R$ 5,63

R$ 2.252,00

459

Leite de vaca integral, sem
adulterações, com mínimo de 3% de
gordura ou teor original, líquido, cor
branca, odor e sabor característicos,
acondicionado em embalagem longa
vida UHT/ UAT (ultra alta
temperatura), em caixa cartonada, de
1 litro, validade até 4 meses. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA
e carimbo de inspeção.
Unidade

8000

R$ 3,54

R$
28.320,00

460

LEITE, UHT, livre de lactose,
acondicionado
em
embalagem
tetrapack, fechamento com rosca,
cada embalagem contendo 1 litro,
com no mínimo 3 meses de validade
a contar da data de entrega.
Unidade

500

R$ 5,25

R$ 2.625,00
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461

ACHOCOLATADO - Apresentação
líquido.
Embalagem
tetrapak
contendo
200ml.
Marca
de
referência: Todynho ou Danete.
Validade mínima: 6 meses
Unidade

15000

R$ 0,81

462

Leite condensado obtido pela
desidratação do leite, adicionado de
sacarose ou glicose, em embalagem
plástica, atóxica, limpas, resistentes,
com
rotulagem
nutricional
obrigatória, registro no órgão
competente, validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 5 kg
Unidade

100

R$ 41,26 R$ 4.126,00

463

ÁGUA- mineral sem gás garrafa de
500ml.
Unidade

3000

R$ 1,37

464

ÁGUA- mineral acondicionada em
galão de 20 litros, utilização em
bebedouros, com entrega semanal,
fracionada, atendendo solicitação
prévia da Contratante.
Unidade

100

R$ 18,75 R$ 1.875,00

465

SUCO
natural
sabor
laranja.
Apresentação líquido. Embalagem
em caixa longa vida contendo 200ml.
Com data de fabricação, data de
validade e informações nutricionais
constantes no rótulo do produto.
Unidade

3000

R$ 0,94

466

Proteína texturizada de soja, em pó,
na cor natural. para uso alimentício.
Com prazo de validade mínimo de
seis meses e embalagem com dados
de identificação do produto e marca
do fabricante.
Unidade

200

R$ 18,67 R$ 3.734,00

467

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE
SOJA, grau alimentício, quantidade
mínima
de
proteínas
50%.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. Pacote com 250g.
Unidade

200

R$ 5,85

TOTAL
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GRUPO 17 – ALEGRETE
ITEM

468
469

DESCRIÇÃO

UNID

Azeite de oliva extra virgem. Produto
da primeira prensagem a frio de
oliva, acidez menor que 0,5%
coloração amarela esverdeado, que
possam ser novamente tampadas após
aberta. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, quantidade do produto e número
de registro. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega. Embalagem
500 Ml.
Unidade
Óleo de soja - obtido a partir do Unidade
processo de refino do óleo bruto de
soja, de acordo com padrões do
sistema ISO 22000:2005. Aspecto:
liquido.
Sabor/odor:
neutro/característico. Refinado, tendo
sofrido
processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização,
clarificação,
frigorificação
ou
não
e
desodorização. Deverá apresentar
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares
e deverá estar isento de ranço e de
outras características indesejáveis. Na
rotulagem deverá apresentar as
indicações
correspondentes
Ã
classificação e designação refinado.
Deve ser embalado em garrafas
plásticas tipo pet, não amassadas,
resistentes,
que
garantam
a
integridade do produto até o
consumo, contendo 900ml de peso
líquido. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
validade e informações nutricionais.
Validade mínima de 2 anos a contar

QUANT

R$

1270

R$
R$ 34,13 43.345,10

9900

R$ 5,25
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da data de recebimento.

470

Vinagre de Álcool – elaborado a base
de ácido acético obtido mediante a
fermentação acética de soluções
aquosas de álcool procedente
principalmente de matérias agrícolas.
Padronizado, refiltrado, pasteurizado
e envasado para a distribuição no
comércio em geral. Com acidez de
4,15%. Embalagem plástica/garrafa
pet. É um produto: sem corantes, sem
essências. E sem adição de açúcares.
Embalagem de 750ml.
Unidade

720

R$ 3,52

R$ 2.534,40

471

Vinagre de Vinho tinto – elaborado a
base de fermento acético de vinho
tinto, embalagem plástica de 750ml,
isento de sujidade e matéria estranha.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto.
Unidade

720

R$ 6,32

R$ 4.550,40
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Atum Sólido. Produto sólido
conservado em óleo comestível. Não
contém glúten. Não contém sal.
Ingredientes: atum, óleo comestível,
sal. Informação Nutricional por 100g:
157,0Kcal,
Carboidrato:
0,0g,
Proteína: 25g, Gorduras totais: 6,4g,
Gorduras Saturadas: 2,1g, Gorduras
Trans:
0,0g,
Gordura
Monoinsaturada:
1,2g,
Gordura
Polinsaturada:
2,9g,
Colesterol:
67mg, Fibra Alimentar: 0,0g, Sódio:
735,0mg. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Unidade: lata líquido de
170g.
Unidade

440

R$ 11,31 R$ 4.976,40

473

Extrato de tomate - Embalagem 350 g
-Simples, resultante de concentração
da polpa de tomates maduros. Pele e
sementes retiradas por processo
tecnológico adequado. BRIX mínimo
de 18%. Isento de fermentações,
indicando
processamento
não
defeituoso. Apresentando massa
espessa, cor vermelha, cheiro e sabor
próprios.
Acondicionados
em
embalagem de vidro ou folha de
flandres limpa, resistente, atóxica,
não amassada, não estufada, contendo
entre 350 g de peso líquido.
Embalagem
apresentando
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto e informações
nutricionais. Prazo de validade de
pelo menos 6 meses a contar do
recebimento.
Unidade

120

R$ 4,19
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474

Palmito inteiro em conserva de
pupunha -Embalagem 530g - Palmito
de pupunha em conserva. Primeira
qualidade,
macio,
tenro,
esbranquiçado, produzido de acordo
com as normas higiênico-sanitárias
estabelecidas, garantindo a segurança
alimentar. Embalagem em vidro
contendo aproximadamente 300g de
peso líquido drenado. Embalagem ,
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto. Unidade

300

R$ 20,29 R$ 6.087,00

475

Pepino inteiro acondicionado em
água e sal. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em vidros
hermeticamente vedado. Embalagem
de 500g. Deverá apresentar validade
mínima de 12 meses a partir da data
de entrega
Unidade

530

R$ 9,69

R$ 5.135,70

400

R$ 4,99

R$ 1.996,00

476

Sardinha em conserva, preparada Unidade
com
pescado
fresco,
limpo,
eviscerado, cozido. Imersa em óleo
comestível.
Acondicionado
em
recipiente de folha de Flandres
íntegro,
resistente,
vedado
hermeticamente e limpo, contendo
aproximadamente 125g de peso
líquido drenado. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 25 meses da data
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de fabricação do produto.

477

Fruta abacaxi em calda de água e
açúcar, em fatias, sem caroços, lata
com 850g, Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Unidade

250

R$ 12,45 R$ 3.112,50

478

Fruta figo em calda de água e açúcar,
em fatias, sem caroços, lata com
850g, Ela deverá conter externamente
os dados de identificação e
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote,
quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Unidade

200

R$ 15,69 R$ 3.138,00

479

Fruta pêssego em calda de água e
açúcar, em fatias, sem caroços, lata
com 850g, Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Unidade

200

R$ 14,49 R$ 2.898,00
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480

Cereja em calda sem caroçoacondicionada
em
potes
hermeticamente fechados de 200g.
Contendo os dados de identificação e
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote,
quantidade. Apresentando validade
mínima de 12 meses a partir da
entrega.
unidade

60

R$ 23,79 R$ 1.427,40

481

Ervilha em conserva. Embalagens de
2kg de peso drenado. Prazo de
validade: 24 meses. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto. unidade

855

R$
R$ 18,97 16.219,35

482

Milho verde em conserva Embalagem 2kg de peso drenado,
conservado com o líquido da
conserva,
condicionado
em
embalagem de folha de flandres ou
alumínio limpa, resistente, atóxica,
isenta de ferrugem, não amassada.
Embalagem de 2kg de peso drenado,
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 9 meses a contar
da
unidade

745

R$
R$ 28,20 21.009,00
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Azeitona pretas sem caroço inteiras,
em conserva, sem tempero. Azeitona
preta,
graúda,
sem
caroço,
acondicionada em embalagem limpa,
resistente,
atóxica,
contendo
aproximadamente 2 kg de peso
drenado. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade mínima
de 10 meses acontar da data de
entrega do produto.
unidade

370

R$ 24,66 R$ 9.124,20

484

Azeitona verde, sem caroço, inteiras,
em conserva., sem tempero. Azeitona
verde,
graúda,
sem
caroço,
acondicionada em embalagem limpa,
resistente,
atóxica,
contendo
aproximadamente 2 kg de peso
drenado. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade mínima
de 6 meses acontar da data de entrega
do produto.
unidade

370

R$ 18,85 R$ 6.974,50

485

Molho de pimenta vermelha Embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade dentro das
especificações do produto. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto.
Embalagem contendo 150ml.
UNIDADE 200
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486

Molho de soja / Shoyo. AdocicadoEmbalagem 150ml. Líquido marrom
escuro obtido da fermentação de soja
com trigo. Líquido marrom escuro
obtido da fermentação de soja com
trigo ou outro cereal ou amiláceo, de
sabor levemente adocicado, com um
característico e agradável aroma de
extratos de carne, usado como
flavorizante ou componente nutritivo
em
muitos
países
orientas.
Embalagem de polietileno resistente,
transparente, sem sinais de violação
ou vazamento. Na embalagem deve
conter
informações
nutricionais
(especialmente a concentração de
sódio),
ingredientes,
data
de
fabricação e validade, número do lote
e quantidade do produto. Marca
referência de qualidade: Maruiti ou
similar, equivalente ou de melhor
qualidade. Data de validade mínima
de 20 meses a contar da data de
entrega do produto.
UNIDADE 1000

R$ 5,65

R$ 5.650,00

487

Molho Inglês. Embalagem de
polietileno resistente, transparente,
sem sinais de violação ou vazamento,
contendo 150mL. Na embalagem
deve conter informações nutricionais,
ingredientes, data de fabricação e
validade, número do lote e
quantidade do produto. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto. UNIDADE 500

R$ 3,68

R$ 1.840,00
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Extrato de tomate – embalagem de
4kg - Simples, resultante de
concentração da polpa de tomates
maduros. Pele e sementes retiradas
por processo tecnológico adequado.
BRIX mínimo de 18%. Isento de
fermentações,
indicando
processamento
não
defeituoso.
Apresentando massa espessa, cor
vermelha, cheiro e sabor próprios.
Acondicionados em embalagem de
vidro ou folha de flandres limpa,
resistente, atóxica, não amassada, não
estufada, contendo 4kg de peso
líquido. Embalagem apresentando
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto e informações
nutricionais. Prazo de validade de
pelo menos 6 meses a contar do
recebimento.
UNIDADE 780

R$
R$ 37,92 29.577,60

489

Molho de soja / Shoyo. AdocicadoEmbalagem 900ml. Líquido marrom
escuro obtido da fermentação de soja
com trigo. Líquido marrom escuro
obtido da fermentação de soja com
trigo ou outro cereal ou amiláceo, de
sabor levemente adocicado, com um
característico e agradável aroma de
extratos de carne, usado como
flavorizante ou componente nutritivo
em
muitos
países
orientais.
Embalagem de polietileno resistente,
transparente, sem sinais de violação
ou vazamento. Na embalagem deve
conter
informações
nutricionais
(especialmente a concentração de
sódio),
ingredientes,
data
de
fabricação e validade, número do lote
e quantidade do produto. Marca
referência de qualidade: Maruiti ou
similar, equivalente ou de melhor
qualidade. Data de validade mínima
de 20 meses a contar da data de
entrega do produto.
UNIDADE 30

R$ 18,46 R$ 553,80
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Molho de tomate pronto, contendo
tomate,
açúcar,
sal,
amido
modificado, espessante e conservante
de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem (não
violada, intacta) caixa ou plástica,
atóxica, com informação nutricional.
Sódio máximo de 170 mg na porção
de 30g. Prazo mínimo de validade de
10 meses a contar da data de entrega.
Unidade de fornecimento: sachê ou
caixa de 3kg. Data de validade
mínima de 12 meses a contar da data
de entrega do produto.
UNIDADE 630

R$
R$ 24,83 15.642,90

491

Maionese - tradicional, aplicação uso
culinário. Maionese industrializada,
embalagem de . Ingredientes: Óleo
vegetal, ovos, água, açúcar, sal,
vinagre, amido modificado, suco de
limão, conservador ácido sórbico,
espessante goma xantana, acidulante
ácido lático, antioxidante BHT e
BHA, sequestrante EDTA, corante
páprica e aromatizantes. Não contém
glúten. Embalagem: balde 3 kg.
Validade mínima 6 meses a contar da
data de entrega.
UNIDADE 170

R$ 9,79

R$ 1.664,30

492

Leite de Coco tradicional. Natural,
concentrado, açucarado, obtido do
endosperma de coco, procedentes de
coco, procedentes de frutos sãos e
maduros, isento de sujidades,
parasitas, larvas, com aspecto cor,
cheiro
e
sabor
próprios,
acondicionados em garrafa de vidros
apropriada contendo 200mL. Deverá
apresentar validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Unidade

R$ 5,46

R$ 327,60

60
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493

Goiabada em massa, tipo de corte.
Embalada potes plásticos resistentes,
não amassados, não estufados, que
garantam a integridade do produto,
até o momento do consumo, contendo
300 á 350 g, acondicionadas em
caixas lacradas, limpas, secas, não
violadas e resistentes. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 12 meses, a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
Unidade

120

R$ 6,21

494

DOCE DE LEITE– cremoso,
ingredientes: leite açúcar, glicose e
bicarbonato de sódio. Embalagem de
10 kg. Validade: mínimo 6 meses.
Unidade

137

R$ 37,48 R$ 5.134,76

495

DOCE DE FRUTA - em pasta,
cremoso, sabor goiaba. Embalagem
de 1 kg. Validade de 12 meses.
Unidade

200

R$ 9,82

496

Açúcar de confeiteiro. Contendo
sacarose e amido de milho, com
aspecto sólido e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Embalagem em
conformidade com a legislação
sanitária vigente contendo 1Kg do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega.
Unidade

30

R$ 11,07 R$ 332,10
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497

Açúcar mascavo tradicional, boa
qualidade, sem contaminantes de
origem
vegetal,
constituído
fundamentalmente por suco de canade-açúcar, contendo no mínimo
99,3% de sacarose, odor e sabores
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1Kg. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Unidade

40

R$ 14,23 R$ 569,20

498

Açúcar refinado de origem vegetal,
constituído fundamentalmente por
suco de cana-de-açúcar, contendo no
mínimo 99,3% de sacarose, com
aspecto sólido e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Unidade

120

R$ 3,74

R$ 448,80

499

Corante liquido para chocolate na cor
rosa. Embalagem contendo 10ml.
Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

10

R$ 8,94

R$ 89,40

500

Corante liquido para chocolate na cor
vermelha. Embalagem contendo
10ml. Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

10

R$ 8,94

R$ 89,40
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501

Corante liquido para chocolate, na
cor verde. Embalagem contendo
10ml. Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

20

R$ 8,94

502

Adoçante composto de sucralose
pura. Embalagem de 90ml. Validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

22

R$ 12,21 R$ 268,62

503

AÇÚCAR CRISTAL- branco, de 1
qualidade, sem sujidades, aspecto
sólido com cristais bem definidos,
embalagens contendo 5 kg. Validade:
2 anos.
Unidade

1320

R$ 8,72

504

Chocolate ao leite- Procedência:
Brasil,Produto obtido da torra da
amêndoa fermentada do cacau. Peso
líquido: 1,050 kg, suporta 3 tempos
de transformação das coberturas de
chocolate. 53% de cacau(sólidos de
cacau e manteiga de cacau)
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

50

R$ 45,65 R$ 2.282,50

505

Chocolate branco - Procedência:
Brasil, Peso líquido: 1,050 kg,
suporta 3 tempos de transformação
das
coberturas
de
chocolate,
composto de leite, manteiga de cacau
e acúcar. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

20

R$ 40,42 R$ 808,40
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Chocolate
meio
amargo
Procedência: Brasil, Produto obtido
da torra da amêndoa fermentada do
cacau. Peso líquido: 1,050 kg, suporta
3 tempos de transformação das
coberturas de chocolate. 53% de
cacau(sólidos de cacau e manteiga de
cacau). Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

10

R$ 39,67 R$ 396,70

507

Chocolate granulado preto. Confeito
de chocolate preto macio em
pequenos pedaços finos e compridos,
é utilizado como decoração ou
ingrediente.
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalagem
plástica resistente e transparente de
plástico firme vedado. Embalagem
1,050 kg Deverá apresentar validade
mínima de 20 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

100

R$ 18,79 R$ 1.879,00

508

Gotas de chocolate - Embalagem de
1kg. Especial para uso em confeitaria
(preparo de chocotone, cookies,
muffins entre outros produtos).
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Encontrado em embalagem
plástica, firme vedado. Deverá
apresentar validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Unidade

27

R$ 44,33 R$ 1.196,91
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Creme de avelã. Açúcar, óleo
vegetal(palma), avelãs(13%), cacau
em pó parcialmente desengordurado
(7,4%), leite desnatado em pó (5,6%),
soro de leite em pó, emulsificantes
lecitinas, aromatizante. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
potes de plástico firme vedado.
Embalagem de 250g. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Unidade

30

R$ 19,84 R$ 595,20

510

Ameixa seca, sem caroço, frutos de
tamanho médio, uniformes, de 1ª
qualidade,
acondicionada
em
embalagem original de fábrica, 200g
de peso líquido. Isenta de fungos ou
parasitas, livre de umidade e de
fragmentos estranhos. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Unidade

270

R$ 15,39 R$ 4.155,30

511

Amendoim - Embalagem 500g.
Descascado, limpo e selecionado para
uso culinário. Acondicionado em
embalagem contendo 500gr, feita de
plástico
atóxico,
transparente,
termossoldado
e
resistente
apresentando externamente os dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
fabricação e prazo de validade além
das
informações
nutricionais.
Validade mínima de 10 meses a
contar da data de recebimento.
Unidade

60

R$ 9,04
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512

Coco fresco ralado grosso: Coco
ralado sem açúcar. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo. Embalagem de 500 gr. Prazo
de validade de 3 meses. Em caixa de
isopor lacrado e com gelo seco.
Unidade

30

R$ 23,12 R$ 693,60

513

Coco fresco ralado médio: Coco
ralado sem açúcar. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo. Embalagem de 500 gr. Prazo
de validade de 3 meses. Em caixa de
isopor lacrado e com gelo seco.
Unidade

60

R$ 20,21 R$ 1.212,60

514

Bombom de chocolate, com recheio
cremoso de massa de castanha, com
camada crocante de wafer, coberto
com chocolate ao leite, peso de
aproximadamente 21,5g, embalados
em pacotes de 1kg, deverá conter na
embalagem as seguintes informações:
identificação do produto, inclusive
marca nome e endereço do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade,
nº de registro em órgão competente. Unidade

90

R$ 80,92 R$ 7.282,80

515

Coco ralado desidratado, sem açúcar,
industrializado.
Embalagem
de
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo de 500g. Validade mínima de 6
meses a partir da entrega.
Unidade

200

R$ 39,90 R$ 7.980,00

516

GRANOLA- tradicional, composto
de cereais combinados obtidos a
partir da mistura de aveia em flocos,
trigo, arroz, milho, cevada, gérmen
de trigo e açúcar mascavo. Pacote 1
kg, com validade mínima de 180 dias. Unidade

120

R$ 12,18 R$ 1.461,60

800

R$ 12,27 R$ 9.816,00

517

CHOCOLATE- em pó, composto de Unidade
50% cacau em pó solúvel.
Embalagem de 1 kg. Validade: 12
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meses

518

UVAS PASSAS- pretas, sem
sementes, em embalagem plástica
atóxica primária e embalagem de
papelão secundária. Peso líquido: 1
kg. Validade 12 meses.
Unidade

80

R$ 10,72 R$ 857,60

519

DOCE EM TABLETE - Mariola,
doce de banana. Pacote contendo 50
unidades embalados individualmente.
Cada unidade de 15g, sem sinais de
umidade. Prazo de validade: 18
meses.
PACOTE

800

R$ 12,14 R$ 9.712,00

520

DOCE EM TABLETE - de
amendoim, rapadurinha. Caixa com
50 unidades. Cada unidade de 30g,
embaladas individualmente. Sem
sinais de umidade. Prazo de validade:
18 meses.
PACOTE

1000

R$ 8,58

R$ 8.580,00

521

Frutas cristalizadas. Formado por
mistura de frutas. Sem presença de
umidade,
sem
sujidades
e
contaminantes.
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
potes de plástico firme vedado.
Embalagem de 1kg
PACOTE

80

R$ 7,02

R$ 561,60

522

BARRA DE CEREAL - sabor
banana, aveia e mel, unidade em
barra de 22 g. Validade: 6 meses a
partir da data de entrega.
Unidade

800

R$ 0,69

R$ 552,00
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523

Aveia, em flocos - Embalagem 500g)
Aveia em flocos finos, embalada em
papel impermeável, limpo, não
violado, resistente e acondicionado
em caixas de papelão, não amassadas
e resistentes. A embalagem interna
deverá ser em pacotes plásticos
transparentes, limpos e resistentes
que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo,
contendo aproximadamente 500g,
acondicionadas em caixas lacradas. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto e atender as especificações
técnicas. O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

120

R$ 6,89

R$ 826,80

524

Farinha de arroz -obtido do
processamento tecnológico adequado,
de grãos de arroz, sadios, limpos e
seco por processo adequado, com
aspecto, cor, odor e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitos e larvas,
bem
como
de
umidades,
fermentações ou ranço, embalado em
saco de plástico impermeável, com
500 gramas. O produto deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
Unidade

40

R$ 6,45

R$ 258,00
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Farinha de centeio – obtido do
processamento tecnológico adequado,
de grãos de Secale cereale , sadios,
limpos e seco por processo adequado,
com aspecto, cor, odor e sabor
próprios, isento de sujidades,
parasitos e larvas, bem como de
umidades, fermentações ou ranço,
embalado em saco de plástico
impermeável, com 500 gramas. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 20 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
Unidade

200

R$ 5,96

R$ 1.192,00

526

Farinha integral de qualidade
superior. Farinha em que constam
fibras do trigo, de coloração mais
escura que a branca. Livre de pragas,
de teias, mofos e umidade. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro na
ANVISA. Contendo 1 kg, com data
de validade de até seis meses da data
de fabricação e de acordo com a
vigilância sanitária vigente.
Unidade

400

R$ 4,36

R$ 1.744,00

527

Fubá / Farinha de milho amarela fina.
Fubá de milho amarelo, obtido pela
torração do grão de milho
desgerminado ou não, previamente
macerado, socado e peneirado, isento
de matérias terrosas, parasitas,
detritos animais ou vegetais e odores
estranhos,
bolor
e
umidade,
embalagem de polietileno, atóxico,
transparente, resistente, contendo 1
kg, Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

80

R$ 4,55

R$ 364,00
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528

Fubá / Farinha de milho amarela
média - Fubá de milho amarelo,
obtido pela torração do grão de milho
desgerminado ou não, previamente
macerado, socado e peneirado, isento
de matérias terrosas, parasitas,
detritos animais ou vegetais e odores
estranhos,
bolor
e
umidade,
embalagem de polietileno, atóxico,
transparente, resistente, contendo 1
kg, Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

1410

R$ 4,55

529

Goma da mandioca ou tapioca. Goma
da mandioca extraída da prensagem
da massa da mandioca. Tem
coloração branca com tons amarelado
e aparência de gesso úmido.
Embalagens de 1 quilo. Ela deverá
conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto.
Unidade

30

R$ 13,65 R$ 409,50

530

Polvilho Azedo. Produto obtida da
fermentação de fécula de mandioca,
fabricado a partir de matérias-primas
sãs e limpas. Com umidade máxima
de 18%, acidez em ml de solução 5%,
80% de amido, resíduo mineral fixo
de 0,50% no máximo. Produto livre
de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos
animais
e
vegetais.
Embalagem plástica, transparente,
atóxica. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro de
acordo com a legislação vigente.
Embalagem de 1Kg.
Unidade

80

R$ 10,98 R$ 878,40
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531

Polvilho doce ou fécula de mandioca
-Produto livre de matéria terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais.
Embalagem
plástica,
transparente, atóxica. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro de
acordo com a legislação vigente.
Embalagem 500g.
Unidade

120

R$ 9,45

R$ 1.134,00

532

Gelatina em folha, sem sabor, incolor.
Embalagen de 10g. Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 30
meses a partir da data de entrega.
Unidade

12

R$ 9,49

R$ 113,88

533

Gelatina em pó sem sabor incolor
Embalagen de 12g. Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega.
Unidade

10

R$ 5,46

R$ 54,60
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Glacê Real – 1 kg. É uma mistura em
pó para uso decorativo (faz flores,
frutas, babados, bordas, etc) que
endurece ao secar. É um glacê prático
e de fácil preparo, mantendo sempre
as mesmas características de cor,
sabor, textura, com a grande
vantagem de nunca perder o ponto
(desde que não seque). Embalagem:
Sacos
flexíveis,
podendo
ser
transparente ou não, selados, sem
rasgos, contendo 1 kg da mistura.
Armazenagem: A embalagem deve
ser armazenada em local seco, fresco
e ao abrigo da luz e calor, longe dos
produtos com odores fortes. Depois
de pronto, o Glacê Real deve ser
guardado
em
um
recipiente
hermeticamente
fechado
sob
refrigeração por até 48 horas. Para
utilizá-lo novamente, basta bater
levemente com uma colher. Validade:
1 ano. Composição: Açúcar refinado
finamente moído, Claras de ovos em
pó, Amido de Milho, Ácido Cítrico,
aroma idêntico ao natural de
baunilha. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em embalagem
plástica firme vedado. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Unidade

10

R$ 23,29 R$ 232,90

535

Amido de milho produto amiláceo,
extraído do milho para uso como
espessante. Pó fino, branco e puro,
livre de qualquer alteração de aroma
e coloração. Embalada em papel
impermeável, limpo, não violado,
resistente, que garantam a integridade
do produto, com 1kg do produto.
Validade mínima de 4 meses a partir
da data de entrega.
Unidade

850

R$ 9,00
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536

Fermento biológico. Produto pronto
para misturar diretamente a massa.
Embalagem de 125g, acondicionados
em caixas. Validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Unidade

30

R$ 13,33 R$ 399,90

537

Fermento químico, seco, instantâneo
e
hermeticamente
fechada.
Embalagem de 250g. Validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

20

R$ 9,83

538

FARINHA DE TRIGO ESPECIALtipo 1, enriquecida com ferro e ácido
fólico, com prazo de validade mínimo
de 120 dias a partir da data de
entrega,
embalagem
contendo
informações do produto e do
fabricante, com 5 kg.
Unidade

1500

R$
R$ 13,29 19.935,00

539

FAROFA- pronta, temperada, sem
pimenta, pacote metalizado contendo
500g. Prazo de validade de no
mínimo 6 meses.
Unidade

1050

R$ 4,80

540

MISTURA P/ PÃO FRANCÊS
PROFISSIONAL- Embalagem de
25kg. Validade mínima de 3 meses a
partir da data de entrega. Aplicação
indicada: Pão francês, ciabatta e
baguete. Ideal para pães de curta e
longa fermentação. A mistura deve
conter
todos
os
ingredientes
necessários à confecção do pão
francês com exceção da água e
fermento.
Unidade

80

R$ 77,33 R$ 6.186,40

541

REFORÇADOR
OU
MELHORADOR DE FARINHASem pó destinado a produtos de
panificação. Deve conter: amido,
enzima
lipase,
estabilizante
polisorbato 80%, melhoradores de
farinha
ácido
ascórbico,
azodiacarbonamida e alfa amilase.
Embalagem de no máximo 500g.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega.
Unidade

55

R$ 17,33 R$ 953,15
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542

Farinha de mandioca branca, crua,
grupo seca, classe fina, tipo 1,
embalada em pacotes plásticos,
transparentes, limpos, não violados,
resistentes,
que
garantam
a
integridade do produto até o
momento
do
consumo,
acondicionados em embalagens de 1
kg. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Quilo

1800

R$ 4,26

R$ 7.668,00

543

Gelatina alimentícia, em pó, sabor
morango, pacote de 1 kg. Validade:
12 meses
Quilo

330

R$ 7,03

R$ 2.319,90

544

Gelatina alimentícia, em pó, sabor
abacaxi, pacote de 1 kg. Validade: 12
meses
Quilo

310

R$ 6,57

R$ 2.036,70

545

Gelatina alimentícia, em pó, sabor
uva, pacote 1 kg. Validade 12 meses. Quilo

310

R$ 7,62

R$ 2.362,20

546

FERMENTO QUÍMICO - em pó.
Embalagem de 1 Kg, com validade
mínima de 90 dias a partir da tada de
entrega.
Quilo

130

R$ 15,17 R$ 1.972,10

547

FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO
- em barra. Embalagem contendo 500
gramas, com informações sobre o
produto e o fabricante. Validade
mínima 40 dias a partir da data de
entrega. Entrega em transporte
refrigerado. Entrega mensal.
Unidade

300

R$ 10,48 R$ 3.144,00

548

PÓ PARA PUDIM- sabor caramelo.
Aplicação
em
sobremesas.
Embalagem contendo as informações
nutricionais, ingredientes e validade.
Embalagem de 1kg. Validade de 12
meses.
Unidade

120

R$ 5,51
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549

PÓ PARA PUDIM- sabor morango.
Aplicação
em
sobremesas.
Embalagem contendo as informações
nutricionais, ingredientes e validade.
Embalagem de 1kg. Validade de 12
meses.
Unidade

120

R$ 5,82

R$ 698,40

550

PÓ PARA PUDIM- sabor baunilha.
Aplicação
em
sobremesas.
Embalagem contendo as informações
nutricionais, ingredientes e validade.
Embalagem de 1kg. Validade de 12
meses.
Unidade

100

R$ 5,03

R$ 503,00

551

PÓ PARA PUDIM- sabor chocolate.
Aplicação
em
sobremesas.
Embalagem contendo as informações
nutricionais, ingredientes e validade.
Embalagem de 1kg. Validade de 12
meses.
Unidade

120

R$ 5,94

R$ 712,80

552

Feijão branco classe branco, novo, de
primeira qualidade. Embalagem
plástica
transparente,
resistente.
Registro
no
Ministério
da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.
Unidade

265

R$ 9,33

R$ 2.472,45

553

Feijão preto, classe preto, novo, de
primeira qualidade. Embalagem
plástica
transparente,
resistente.
Registro
no
Ministério
da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.
Unidade

5500

R$ 7,77

R$
42.735,00
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554

Grão de bico- Tipo 1, de primeira
qualidade.
Embalagem
plástica
transparente, resistente. Registro no
Ministério da Agricultura. Sem
presença
de
grãos
mofados,
carunchados e torrados. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.
Unidade

176

R$ 28,52 R$ 5.019,52

555

Lentilha em grão – embalagens de
500g, novo, de primeira qualidade.
Embalagem plástica transparente,
resistente. Registro no Ministério da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Prazo de validade: mínimo de 5
meses a contar da data de entrega.
Unidade

2500

R$
R$ 10,66 26.650,00

1500

R$ 7,59

556

Arroz parabolizado - os grãos Unidade
apresentam
uma
coloração
amarelada, em decorrência do
tratamento hidrotérmico, descascado
e polido, sub-grupo: polido, classe:
longo fino, tipo:1. Com as seguintes
Informações Nutricionais impressa na
embalagem para uma porção de 50g.
Quantidade por porção - %VD*,
valor calórico - 190kcal, Carboidratos
37g Proteínas 3 g Gorduras totais 0g, Gorduras saturadas 0, Colesterol
0 mg, Fibra alimentar 1 g , Cálcio 30
mg, Ferro 2 mg, Sódio 0 mg Safra
ano. Validade 12 meses. Padrão Prato
fino parborilizado, ou similar,
equivalente ou de melhor qualidade. a
data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, tipo e/ou
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classificação constante no rótulo do
produto. Embalado em pacotes de
plástico resistente. Embalagem de
2Kg.

557

Canjica amarela a granel. Livre de
sujidades e contaminantes. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacote de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 g. Prazo de validade: 6
meses
Unidade

150

R$ 3,65

R$ 547,50

558

Canjica branca a granel. Livre de
sujidades e contaminantes. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacote de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 g. Prazo de validade: 6
meses
Unidade

250

R$ 4,76

R$ 1.190,00

559

Linhaça dourada, em semente –
Puras, livres de sujidades e
contaminantes
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Pacote de
500g.
Unidade

30

R$ 7,18

R$ 215,40
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560

Trigo para quibe: Produto de primeira
qualidade, produzido a partir de
matéria prima sã. Deverá apresentarse livre de parasitas e de qualquer
substância contaminante que possa
alterá-lo
ou
encobrir
alguma
alteração.
Embalagem
plástica
atóxica,
intacta,
contendo
informações sobre o produto,
informação nutricional, prazo de
validade. Deverá apresentar validade
mínima de 5 meses a partir da data de
entrega. Unidade de fornecimento:
pacote de 500 gr.
Unidade

60

R$ 7,59

561

Feijão carioca, novo, com cores
rajadas de marrom claro e escuro, de
primeira qualidade. Sem presença de
grãos mofados, carunchados e
torrados.
Embalagem
plástica
transparente, resistente e contendo
1kg. Validade mínima de 6 meses, a
contar da data de entrega.
Unidade

2500

R$
R$ 12,30 30.750,00

562

Arroz integral, integral, tipo 1(um),
classe longo fino. Sem presença de
grãos mofados, carunchados e
torrados.
Embalagem
plástica
transparente, resistente e contendo
1kg. Validade mínima de 4 meses, a
contar da data de entrega.
Unidade

70

R$ 8,19

563

Arroz branco, descascado e polido,
com grão longo e fino, na coloração
branca, tipo 1. Acondicionado em
embalagem plástica, integra, atóxica,
resistente, vedada hermeticamente. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 5 kg
Unidade

3800

R$
R$ 12,75 48.450,00
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564

SEMENTES - de gergelim branco.
Gãos acondicionados em embalagens
de 1 kg, fechada, sem furos, sem
sinais de mofo ou umidade, com
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e
validade. Data de validade de 12
meses.
Quilo

21

R$ 19,96 R$ 419,16

565

SEMENTES - de gergelim PRETO.
Gãos acondicionados em embalagens
de 1 kg, fechada, sem furos, sem
sinais de mofo ou umidade, com
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e
validade. Data de validade de 12
meses.
Quilo

21

R$ 19,44 R$ 408,24

566

Açafrão da Terra / Curcumã, em pó
de cor amarela. Pó isento de
impurezas e umidade. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
potes de plástico firme vedado.
Embalagem de 10g.
Unidade

400

R$ 6,71

567

Café torrado e moído produto de 1º
qualidade, para passar; não contém
glúten;
embalagem:
500g;
embalagem aluminizada, selo de
pureza emitido pela Associação
Brasileira da Indústria do Café ABIC;
rotulagem segundo os padrões da
Resolução nº 259 de 20/09/2002 do
MS. Prazo de validade: 10 meses a
contar da data de fabricação.
Unidade

300

R$ 15,79 R$ 4.737,00

110

R$ 17,66 R$ 1.942,60

568

Caldo de galinha, produto em pó, Unidade
composto de sal, amido, glutamato
monossódico, açúcar, alho e cebola
desidratados, gordura vegetal, extrato
de carne de galinha; acondicionado
em saco plástico, atóxico, não
violado,
contendo
informação
nutricional; com validade mínima de
10 meses a contar da data de entrega.
Unidade de fornecimento: Pacote 01
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Kg.

569

Caldo desidratado de carne, Produto
em pó, composto de sal, amido,
glutamato monossódico, açúcar, alho
e cebola desidratados, gordura
vegetal,
extrato
de
carne;
acondicionado em saco plástico,
atóxico, não violado, contendo
informação nutricional; com validade
mínima de 10 meses a contar da data
de entrega. Unidade de fornecimento:
Pacote 01 Kg.
Unidade

127

R$ 20,39 R$ 2.589,53

570

Caldo desidratado de legumes.
Produto em pó, composto de sal,
amido, glutamato monossódico,
açúcar, alho e cebola desidratados,
gordura vegetal, extrato de carne de
legumes; acondicionado em saco
plástico, atóxico, não violado,
contendo informação nutricional;
com validade mínima de 10 meses a
contar da data de entrega. Unidade de
fornecimento: Pacote 01 Kg.
Unidade

60

R$ 34,63 R$ 2.077,80

150

R$ 3,89

571

Erva doce seca - Constituída de Unidade
sementes, inteiras, limpas e secas.
Pura,
livre
de
sujidades
e
contaminantes. Puro, livre de
sujidades
e
contaminantes.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 12g de peso
líquido. Data de validade mínima de
3 meses a contar da data de entrega
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do produto.

572

Hondashi - Embalagem 60g. Pó para
o preparo de caldo de peixe da
culinária
Japonesa.
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Encontrado em
embalagem plástica, firme vedado.
Deverá apresentar validade mínima
de 10 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

150

R$ 13,31 R$ 1.996,50

573

Noz-moscada,
inteira
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 8g
Unidade

20

R$ 4,91
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574

Páprica doce 30 g. Prazo de validade
60 dias. em pó. Pura, livre de
sujidades, parasitas, fungos, bolores
ou
contaminantes.
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 30g.
Unidade

150

R$ 3,81

575

Pimenta do reino preta moída.
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg
Unidade

12

R$ 65,96 R$ 791,52

576

Sal refinado iodado- Refinado;
iodado; com, no mínimo, 96,95 % de
cloreto de sódio e sais de iodo;
acondicionados
em
saco
de
polietileno resistente e vedado,
contendo informação nutricional;
com validade mínima de 10 meses a
contar da data de entrega.
Características
Organolépticas:
aparência: cristais de granulação
uniforme,não devendo estar pegajoso
ou empedrado; cor: branca; sabor:
característico (salino).:Pacote: 01
Quilograma.
Unidade

2140

R$ 2,23
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577

Colorau, de primeira
qualidade.
Condimento industrial, culinária em
geral. Acondicionado em embalagem
plástica, Íntegra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg.
Unidade

14

R$ 68,00 R$ 952,00

578

Alecrim, de primeira qualidade.
Condimento industrial, culinária em
geral. Acondicionado em embalagem
plástica, integral, atóxica, resistente,
vedada hermeticamente. Embalagem
de 15g. Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

50

R$ 4,33

R$ 216,50

579

Louro seco, folha de louro seca.
Especiaria
utilizada
na
condimentação
de
alimentos.
Descrição: Aspecto: folha. Cor:
característica- Odor: característico.
Unidade

50

R$ 4,83

R$ 241,50

580

Orégano desidratado. Acondicionado
em Embalagem plástica, íntegra,
atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500g
Unidade

50

R$ 22,33 R$ 1.116,50

581

CANELA EM CASCA- codimento
natural em casca, aroma próprio,
condicionados em pacotes de 500g.
Validade 24 meses.
Unidade

40

R$ 34,39 R$ 1.375,60
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582

CANELA EM PÓ- condimento
natural , em pó, aroma próprio,
embalagem de 1 kg. Validade 24
meses.
Unidade

42

R$ 34,90 R$ 1.465,80

583

CRAVO- da índia, inteiro, puro, livre
de sujidades e contaminantes,
embalagem com 500g. Prazo de
validade mínimo: 12 meses
Unidade

42

R$ 28,56 R$ 1.199,52

584

ERVAS FINAS- selecionado de ervas
secas composto por uma mistura de
alecrim, sálvia, tomilho e manjerona,
embalagem com 500g. Livres de
sujidade e contaminantes. Validade
12 meses
Unidade

44

R$ 29,33 R$ 1.290,52

585

Noz moscada, produto natural
selecionado e processado (moído),
com prazo de validade mínimo de 6
meses e embalagem de 500g, com
dados de identificação do produto e
do fabricante.
Unidade

4

R$
229,00

586

Café solúvel;tradicional; granulado
ou em pó; elaborado com grãos
selecionados;
cremoso;
em
embalagem de 200g; Prazo de
validade: 12 meses a contar da data
de fabricação.
Unidade

1000

R$
R$ 12,48 12.480,00

587

Biscoito tipo Maria – Bolacha doce
de amido de milho, ou tipo “Maria”.
Acondicionadas em pacotes de
polipropileno,
atóxico,
hermeticamente
vedados,
com
aproximadamente
400
g.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

560

R$ 6,82
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588

Batata palha - batata cortada no
formato palha, já salgada, frita em
gordura vegetal hidrogenada. Não
contém glúten. Embalagem plástica
transparente atóxica. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
ministério da agricultura. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade. Pacote
contendo 1kg.
Unidade

480

R$
R$ 29,30 14.064,00

589

Biscoito tipo Água e Sal – Bolacha
salgada ou tipo “Água e Sal”.
Acondicionadas em pacotes de
polipropileno,
atóxico,
hermeticamente
vedados,
com
aproximadamente
350
g.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

350

R$ 5,33

590

Pão francês ou cacetinho (pão de
trigo) de 25 g. Pão francês, ou pão de
trigo, tipo hotel, peso de 25g. Deve
ser produzido no dia da entrega, com
formato fusiforme e com pestana.
Acondicionados em monoblocos
retornáveis de polietileno, fechados,
em perfeitas condições de higiene,
coberto com material impermeável O
fornecedor deverá garantir a validade
do produto, no prazo mínimo de 6
horas após a entrega.
Quilo

30

R$ 10,00 R$ 300,00
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591

Pão francês ou cacetinho integral de
25 g. Pão francês, ou pão de trigo,
tipo hotel, peso de 25 g. Deve ser
produzido no dia da entrega, com
formato fusiforme e com pestana.
Acondicionados em monoblocos
retornáveis de polietileno, fechados,
em perfeitas condições de higiene,
coberto com material impermeável O
fornecedor deverá garantir a validade
do produto, no prazo mínimo de 6
horas após a entrega.
Quilo

100

R$ 11,16 R$ 1.116,00

592

Sagú. Embalagem 500g. Bolinhas
brancas, formato redondo, perfeito e
pequeno, obtidas da mandioca.
Embalagem plástica transparente,
resistente. Registro no Ministério da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Validade mínima de 6 meses, a contar
da data de entrega. Enbalagem de
500g.
Unidade

250

R$ 6,53

R$ 1.632,50

593

Macarrão parafuso, massa seca, de
farinha de trigo com ovos. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 gramas. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.
Unidade

2000

R$ 4,33

R$ 8.660,00
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594

Macarrão penne, massa seca, de
farinha de trigo com ovos. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 gramas. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.
Unidade

595

Macarrão spaghetti, massa seca, de
farinha de trigo com ovos. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 gramas. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.
Unidade

596

Ervilha
em
grão
congelada.
Embalagens de 300g. Prazo de
validade: 24 meses. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura, contendo
300 g de peso líquido. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto. Unidade

1000

R$ 4,33

R$ 4.330,00

3000

R$ 4,33

R$
12.990,00

30

R$ 5,36

R$ 160,80
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597

Polpa de morango com pedaços da
fruta,
produto
natural,
com
conservantes, com prazo de validade
mínimo de 6 meses a partir da
entrega e embalagem com dados de
identificação do produto e marca do
fabricante. Embalagem de no
máximo 25kg.
QUILO

100

R$ 23,00 R$ 2.300,00

598

Creme de leite UHT - Embalagem
200g. Creme de leite com os
seguintes ingredientes: estabilizante:
Difosfato de sódio, apresentando teor
de matéria gorda de 25%, com
validade mínima de 5 meses a contar
da data da entrega, Produto não
apresenta separação de fases, sendo
homogêneo, isto é, o soro está
misturado á gordura. Produto
esterilizado, embalagem tetra pak de
200g, garantindo a segurança
alimentar
e
facilitando
o
armazenamento por não necessitar de
refrigeração, antes de abrir a
embalagem.. Prazo de validade: 6
meses.
Unidade

4400

R$ 3,64

R$
16.016,00

599

Leite condensado obtido pela
desidratação do leite, adicionado de
sacarose ou glicose, em caixas tetra
pak, limpas, resistentes, com
rotulagem nutricional obrigatória,
registro no órgão competente,
validade mínima de 10 meses a partir
da data de entrega. Embalagens de
395g.
Unidade

500

R$ 5,63

R$ 2.815,00
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600

Leite de vaca integral, sem
adulterações, com mínimo de 3% de
gordura ou teor original, líquido, cor
branca, odor e sabor característicos,
acondicionado em embalagem longa
vida UHT/ UAT (ultra alta
temperatura), em caixa cartonada, de
1 litro, validade até 4 meses. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA
e carimbo de inspeção.
Unidade

60

R$ 3,54

R$ 212,40

601

LEITE, UHT, livre de lactose,
acondicionado
em
embalagem
tetrapack, fechamento com rosca,
cada embalagem contendo 1 litro,
com no mínimo 3 meses de validade
a contar da data de entrega.
Unidade

20

R$ 5,25

R$ 105,00

602

ACHOCOLATADO - Apresentação
líquido.
Embalagem
tetrapak
contendo
200ml.
Marca
de
referência: Todynho ou Danete.
Validade mínima: 6 meses
Unidade

600

R$ 0,81

R$ 486,00

603

Leite condensado obtido pela
desidratação do leite, adicionado de
sacarose ou glicose, em embalagem
plástica, atóxica, limpas, resistentes,
com
rotulagem
nutricional
obrigatória, registro no órgão
competente, validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 5 kg
Unidade

540

R$
R$ 41,26 22.280,40

604

ÁGUA- mineral sem gás garrafa de
500ml.
Unidade

500

R$ 1,37

R$ 685,00

1900

R$ 0,94

R$ 1.786,00

605

SUCO
natural
sabor
laranja. Unidade
Apresentação líquido. Embalagem
em caixa longa vida contendo 200ml.
Com data de fabricação, data de
validade e informações nutricionais
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constantes no rótulo do produto.
R$
709.886,83

TOTAL
GRUPO 18 – JULIO DE CASTILHOS
ITEM

606

DESCRIÇÃO

UNID

Azeite de oliva extra virgem. Produto
da primeira prensagem a frio de
oliva, acidez menor que 0,5%
coloração amarela esverdeado, que
possam ser novamente tampadas após
aberta. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, quantidade do produto e número
de registro. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega. Embalagem
500 Ml.
Unidade

QUANT

R$

122

R$ 34,13 R$ 4.163,86

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

607

Óleo de canola comestível, obtido a
partir do processo de refino do óleo
bruto de canola, de acordo com
padrões do sistema ISO 22000:2005.
Aspecto:
liquido.
Sabor/odor:
neutro/característico. Refinado, tendo
sofrido
processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização,
clarificação,
frigorificação
ou
não
e
desodorização. Deverá apresentar
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares
e deverá estar isento de ranço e de
outras características indesejáveis. Na
rotulagem deverá apresentar as
indicações
correspondentes
Ã
classificação e designação refinado.
Deve ser embalado em garrafas
plásticas tipo pet, não amassadas,
resistentes,
que
garantam
a
integridade do produto até o
consumo, contendo 900ml de peso
líquido. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
validade e informações nutricionais.
Validade mínima de 6 meses a contar
da data de recebimento.
Unidade

10

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
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608

Óleo de soja - obtido a partir do
processo de refino do óleo bruto de
soja, de acordo com padrões do
sistema ISO 22000:2005. Aspecto:
liquido.
Sabor/odor:
neutro/característico. Refinado, tendo
sofrido
processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização,
clarificação,
frigorificação
ou
não
e
desodorização. Deverá apresentar
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares
e deverá estar isento de ranço e de
outras características indesejáveis. Na
rotulagem deverá apresentar as
indicações
correspondentes
Ã
classificação e designação refinado.
Deve ser embalado em garrafas
plásticas tipo pet, não amassadas,
resistentes,
que
garantam
a
integridade do produto até o
consumo, contendo 900ml de peso
líquido. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
validade e informações nutricionais.
Validade mínima de 2 anos a contar
da data de recebimento.
Unidade

2030

R$ 5,25

609

Vinagre Balsâmico – embalagem
plástica de 500ml, isento de sujidade
e matéria estranha. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto.
Unidade

20

R$ 25,04 R$ 500,80
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610

Vinagre de Álcool – elaborado a base
de ácido acético obtido mediante a
fermentação acética de soluções
aquosas de álcool procedente
principalmente de matérias agrícolas.
Padronizado, refiltrado, pasteurizado
e envasado para a distribuição no
comércio em geral. Com acidez de
4,15%. Embalagem plástica/garrafa
pet. É um produto: sem corantes, sem
essências. E sem adição de açúcares.
Embalagem de 750ml.
Unidade

150

R$ 3,52

R$ 528,00

611

Vinagre de Maçã – elaborado a base
de fermento acético de maça,
embalagem plástica de 750ml, isento
de sujidade e matéria estranha.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto.
Unidade

20

R$ 5,44

R$ 108,80

612

Vinagre de vinho branco, elaborado a
base de fermento acético, embalagem
plástica de 750ml, isento de sujidade
e matéria estranha. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto.
Unidade

155

R$ 5,99

R$ 928,45

613

Vinagre de Vinho tinto – elaborado a
base de fermento acético de vinho
tinto, embalagem plástica de 750ml,
isento de sujidade e matéria estranha.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto.
Unidade

605

R$ 6,32

R$ 3.823,60
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614

Atum Sólido. Produto sólido
conservado em óleo comestível. Não
contém glúten. Não contém sal.
Ingredientes: atum, óleo comestível,
sal. Informação Nutricional por 100g:
157,0Kcal,
Carboidrato:
0,0g,
Proteína: 25g, Gorduras totais: 6,4g,
Gorduras Saturadas: 2,1g, Gorduras
Trans:
0,0g,
Gordura
Monoinsaturada:
1,2g,
Gordura
Polinsaturada:
2,9g,
Colesterol:
67mg, Fibra Alimentar: 0,0g, Sódio:
735,0mg. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Unidade: lata líquido de
170g.
Unidade

80

R$ 11,31 R$ 904,80

615

Azeitona verde, sem caroço, em
conserva. Azeitona verde, graúda,
sem caroço, acondicionada em
embalagem limpa, resistente, atóxica,
contendo aproximadamente180g de
peso líquido drenado. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 6 meses acontar
da data de entrega do produto.
Unidade

30

R$ 8,05
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616

Cogumelo tipo champignon em
conserva.
Cogumelos
inteiros,
acondicionados em embalagem de
vidro ou polietileno, limpa, resistente,
atóxica, hermeticamente fechada,
contendo aproximadamente 170 g de
peso líquido drenado. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Unidade

30

R$ 10,91 R$ 327,30

617

Palmito inteiro em conserva de
pupunha -Embalagem 530g - Palmito
de pupunha em conserva. Primeira
qualidade,
macio,
tenro,
esbranquiçado, produzido de acordo
com as normas higiênico-sanitárias
estabelecidas, garantindo a segurança
alimentar. Embalagem em vidro
contendo aproximadamente 300g de
peso líquido drenado. Embalagem ,
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto. Unidade

50

R$ 20,29 R$ 1.014,50

618

Pepino inteiro acondicionado em
água e sal. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em vidros
hermeticamente vedado. Embalagem
de 500g. Deverá apresentar validade
mínima de 12 meses a partir da data
de entrega
Unidade

50

R$ 9,69
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619

Sardinha em conserva, preparada
com
pescado
fresco,
limpo,
eviscerado, cozido. Imersa em óleo
comestível.
Acondicionado
em
recipiente de folha de Flandres
íntegro,
resistente,
vedado
hermeticamente e limpo, contendo
aproximadamente 125g de peso
líquido drenado. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 25 meses da data
de fabricação do produto.
Unidade

200

R$ 4,99

620

Fruta abacaxi em calda de água e
açúcar, em fatias, sem caroços, lata
com 850g, Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Unidade

20

R$ 12,45 R$ 249,00

621

Fruta figo em calda de água e açúcar,
em fatias, sem caroços, lata com
850g, Ela deverá conter externamente
os dados de identificação e
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote,
quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Unidade

20

R$ 15,69 R$ 313,80

622

Fruta pêssego em calda de água e
açúcar, em fatias, sem caroços, lata
com 850g, Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Unidade

20

R$ 14,49 R$ 289,80
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623

Ervilha em conserva. Embalagens de
2kg de peso drenado. Prazo de
validade: 24 meses. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto. unidade

500

R$ 18,97 R$ 9.485,00

624

Milho verde em conserva Embalagem 2kg de peso drenado,
conservado com o líquido da
conserva,
condicionado
em
embalagem de folha de flandres ou
alumínio limpa, resistente, atóxica,
isenta de ferrugem, não amassada.
Embalagem de 2kg de peso drenado,
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 9 meses a contar
da
unidade

500

R$
R$ 28,20 14.100,00

625

Molho de pimenta vermelha Embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade dentro das
especificações do produto. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto.
Embalagem contendo 150ml.
UNIDADE 10
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626

Extrato de tomate – embalagem de
4kg - Simples, resultante de
concentração da polpa de tomates
maduros. Pele e sementes retiradas
por processo tecnológico adequado.
BRIX mínimo de 18%. Isento de
fermentações,
indicando
processamento
não
defeituoso.
Apresentando massa espessa, cor
vermelha, cheiro e sabor próprios.
Acondicionados em embalagem de
vidro ou folha de flandres limpa,
resistente, atóxica, não amassada, não
estufada, contendo 4kg de peso
líquido. Embalagem apresentando
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto e informações
nutricionais. Prazo de validade de
pelo menos 6 meses a contar do
recebimento.
UNIDADE 300

R$
R$ 37,92 11.376,00

627

Maionese - tipo tradicional, aplicação
uso
culinário.
Maionese
industrializada, embalagem de .
Ingredientes: Óleo vegetal, ovos,
água, açúcar, sal, vinagre, amido
modificado,
suco
de
limão,
conservador ácido sórbico, espessante
goma xantana, acidulante ácido
lático, antioxidante BHT e BHA,
sequestrante EDTA, corante páprica e
aromatizantes. Não contém glúten.
Embalagem de 1kg. Validade mínima
8 meses a contar da data de entrega. UNIDADE 120

R$ 12,66 R$ 1.519,20
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Molho de soja / Shoyo. AdocicadoEmbalagem 900ml. Líquido marrom
escuro obtido da fermentação de soja
com trigo. Líquido marrom escuro
obtido da fermentação de soja com
trigo ou outro cereal ou amiláceo, de
sabor levemente adocicado, com um
característico e agradável aroma de
extratos de carne, usado como
flavorizante ou componente nutritivo
em
muitos
países
orientais.
Embalagem de polietileno resistente,
transparente, sem sinais de violação
ou vazamento. Na embalagem deve
conter
informações
nutricionais
(especialmente a concentração de
sódio),
ingredientes,
data
de
fabricação e validade, número do lote
e quantidade do produto. Marca
referência de qualidade: Maruiti ou
similar, equivalente ou de melhor
qualidade. Data de validade mínima
de 20 meses a contar da data de
entrega do produto.
UNIDADE 20

R$ 18,46 R$ 369,20

629

Molho de tomate pronto, contendo
tomate,
açúcar,
sal,
amido
modificado, espessante e conservante
de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem (não
violada, intacta) caixa ou plástica,
atóxica, com informação nutricional.
Sódio máximo de 170 mg na porção
de 30g. Prazo mínimo de validade de
10 meses a contar da data de entrega.
Unidade de fornecimento: sachê ou
caixa de 3kg. Data de validade
mínima de 12 meses a contar da data
de entrega do produto.
UNIDADE 300

R$ 24,83 R$ 7.449,00
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Maionese - tradicional, aplicação uso
culinário. Maionese industrializada,
embalagem de . Ingredientes: Óleo
vegetal, ovos, água, açúcar, sal,
vinagre, amido modificado, suco de
limão, conservador ácido sórbico,
espessante goma xantana, acidulante
ácido lático, antioxidante BHT e
BHA, sequestrante EDTA, corante
páprica e aromatizantes. Não contém
glúten. Embalagem: balde 3 kg.
Validade mínima 6 meses a contar da
data de entrega.
UNIDADE 30

R$ 9,79

R$ 293,70

631

Doce
de
leite.
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
potes de plástico firme vedado.
Embalagem de 400g. Deverá
apresentar validade mínima de 5
meses a partir da data de entrega.
Unidade

70

R$ 7,93

R$ 555,10

632

Goiabada em massa, tipo de corte.
Embalada potes plásticos resistentes,
não amassados, não estufados, que
garantam a integridade do produto,
até o momento do consumo, contendo
300 á 350 g, acondicionadas em
caixas lacradas, limpas, secas, não
violadas e resistentes. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 12 meses, a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
Unidade

10

R$ 6,21

R$ 62,10

633

DOCE DE FRUTA - em pasta,
cremoso, sabor goiaba. Embalagem
de 1 kg. Validade de 12 meses.
Unidade

30

R$ 9,82

R$ 294,60
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Açúcar cristal de origem vegetal,
constituído fundamentalmente por
suco de cana-de-açúcar, contendo no
mínimo 99,3% de sacarose, com
aspecto sólido e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Embalagem contendo 1Kg. Deverá
apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega.
Unidade

50

R$ 3,66

R$ 183,00

635

Açúcar de baunilha –Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Embalagem contendo 100 g. Deverá
apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega.
Unidade

1

R$ 2,54

R$ 2,54

636

Açúcar de confeiteiro. Contendo
sacarose e amido de milho, com
aspecto sólido e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Embalagem em
conformidade com a legislação
sanitária vigente contendo 1Kg do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega.
Unidade

15

R$ 11,07 R$ 166,05
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Açúcar mascavo tradicional, boa
qualidade, sem contaminantes de
origem
vegetal,
constituído
fundamentalmente por suco de canade-açúcar, contendo no mínimo
99,3% de sacarose, odor e sabores
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1Kg. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Unidade

2

R$ 14,23 R$ 28,46

638

Açúcar refinado de origem vegetal,
constituído fundamentalmente por
suco de cana-de-açúcar, contendo no
mínimo 99,3% de sacarose, com
aspecto sólido e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Unidade

50

R$ 3,74

639

Adoçante composto de sucralose
pura. Embalagem de 90ml. Validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

10

R$ 12,21 R$ 122,10

820

R$ 8,72

640

AÇÚCAR CRISTAL- branco, de 1 Unidade
qualidade, sem sujidades, aspecto
sólido com cristais bem definidos,
embalagens contendo 5 kg. Validade:
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2 anos.

641

Chocolate amargo- Procedência:
Brasil,Produto obtido da torra da
amêndoa fermentada do cacau. Peso
líquido: 1,050 kg, suporta 3 tempos
de transformação das coberturas de
chocolate. 75% de cacau(sólidos de
cacau e manteiga de cacau).
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

5

R$ 41,97 R$ 209,85

642

Chocolate ao leite- Procedência:
Brasil,Produto obtido da torra da
amêndoa fermentada do cacau. Peso
líquido: 1,050 kg, suporta 3 tempos
de transformação das coberturas de
chocolate. 53% de cacau(sólidos de
cacau e manteiga de cacau)
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

8

R$ 45,65 R$ 365,20

643

Chocolate em pó solúvel, 50 %
cacau,. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em caixas de
200g. Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

24

R$ 27,89 R$ 669,36
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Chocolate
meio
amargo
Procedência: Brasil, Produto obtido
da torra da amêndoa fermentada do
cacau. Peso líquido: 1,050 kg, suporta
3 tempos de transformação das
coberturas de chocolate. 53% de
cacau(sólidos de cacau e manteiga de
cacau). Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

5

R$ 39,67 R$ 198,35

645

Chocolate granulado preto. Confeito
de chocolate preto macio em
pequenos pedaços finos e compridos,
é utilizado como decoração ou
ingrediente.
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalagem
plástica resistente e transparente de
plástico firme vedado. Embalagem
1,050 kg Deverá apresentar validade
mínima de 20 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

20

R$ 18,79 R$ 375,80

646

Gotas de chocolate - Embalagem de
1kg. Especial para uso em confeitaria
(preparo de chocotone, cookies,
muffins entre outros produtos).
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Encontrado em embalagem
plástica, firme vedado. Deverá
apresentar validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Unidade

1

R$ 44,33 R$ 44,33
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Ameixa seca, sem caroço, frutos de
tamanho médio, uniformes, de 1ª
qualidade,
acondicionada
em
embalagem original de fábrica, 200g
de peso líquido. Isenta de fungos ou
parasitas, livre de umidade e de
fragmentos estranhos. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Unidade

30

R$ 15,39 R$ 461,70

648

Amendoim - Embalagem 500g.
Descascado, limpo e selecionado para
uso culinário. Acondicionado em
embalagem contendo 500gr, feita de
plástico
atóxico,
transparente,
termossoldado
e
resistente
apresentando externamente os dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
fabricação e prazo de validade além
das
informações
nutricionais.
Validade mínima de 10 meses a
contar da data de recebimento.
Unidade

20

R$ 9,04

649

Coco fresco ralado médio: Coco
ralado sem açúcar. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo. Embalagem de 500 gr. Prazo
de validade de 3 meses. Em caixa de
isopor lacrado e com gelo seco.
Unidade

20

R$ 20,21 R$ 404,20

10

R$ 7,08

650

Coco ralado desidratado -Coco ralado Unidade
sem açúcar. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais constantes no rótulo do
produto. Embalado em pacotes de
plástico firme vedado ou a vácuo.
Embalagem de 100 gr. Prazo de
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651

Uva passas branca, sem caroço, seca,
produzidas com frutos maduros, sãos,
limpos isentos de matérias terrosos,
de parasitos, detritos animais e
vegetais. Embalado em saco plástico,
transparente e atóxico, que deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério
da
Agricultura.
Embalagem 200g. Prazo de validade:
12 meses.
Unidade

23

R$ 12,12 R$ 278,76

652

Uva passas preta, sem caroço, seca,
produzidas com frutos maduros, sãos,
limpos isentos de matérias terrosos,
de parasitos, detritos animais e
vegetais. Embalado em saco plástico,
transparente e atóxico, que deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério
da
Agricultura.
Embalagem 200g. Prazo de validade:
12 meses.
Unidade

23

R$ 9,84

R$ 226,32

22

R$ 6,76

R$ 148,72

653

Frutas cristalizadas. Formado por Unidade
mistura de frutas. Sem presença de
umidade,
sem
sujidades
e
contaminantes.
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
potes de plástico firme vedado.
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Embalagem de 250g.

654

Achocolatado em pó, a base de cacau
em pó. Embalagens devem estar
intactas,
acondicionadas
em
embalagens de 1kg. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir
data de entrega.
Unidade

250

R$ 27,56 R$ 6.890,00

655

Bombom de chocolate, com recheio
cremoso de massa de castanha, com
camada crocante de wafer, coberto
com chocolate ao leite, peso de
aproximadamente 21,5g, embalados
em pacotes de 1kg, deverá conter na
embalagem as seguintes informações:
identificação do produto, inclusive
marca nome e endereço do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade,
nº de registro em órgão competente. Unidade

50

R$ 80,92 R$ 4.046,00

656

Coco ralado desidratado, sem açúcar,
industrializado.
Embalagem
de
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo de 500g. Validade mínima de 6
meses a partir da entrega.
Unidade

10

R$ 39,90 R$ 399,00

657

GRANOLA- tradicional, composto
de cereais combinados obtidos a
partir da mistura de aveia em flocos,
trigo, arroz, milho, cevada, gérmen
de trigo e açúcar mascavo. Pacote 1
kg, com validade mínima de 180 dias. Unidade

50

R$ 12,18 R$ 609,00

658

DOCE EM TABLETE - Mariola,
doce de banana. Pacote contendo 50
unidades embalados individualmente.
Cada unidade de 15g, sem sinais de
umidade. Prazo de validade: 18
meses.
PACOTE

50

R$ 12,14 R$ 607,00
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659

DOCE EM TABLETE - de
amendoim, rapadurinha. Caixa com
50 unidades. Cada unidade de 30g,
embaladas individualmente. Sem
sinais de umidade. Prazo de validade:
18 meses.
PACOTE

660

BARRA DE CEREAL - sabor
banana, aveia e mel, unidade em
barra de 22 g. Validade: 6 meses a
partir da data de entrega.
Unidade

661

Amido de milho produto amiláceo,
extraído do milho para uso como
espessante. Pó fino, branco e puro,
livre de qualquer alteração de aroma
e coloração. Embalada em papel
impermeável, limpo, não violado,
resistente e acondicionado em caixas
de papelão resistentes, que garantam
a integridade do produto até o
momento do consumo, contendo 500
gramas do produto. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante. Marca referência de
qualidade: Maizena, ou similar,
equivalente ou de melhor qualidade.
Pacote de 500 gramas
Unidade

662

Farinha de arroz -obtido do Unidade
processamento tecnológico adequado,
de grãos de arroz, sadios, limpos e
seco por processo adequado, com
aspecto, cor, odor e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitos e larvas,
bem
como
de
umidades,
fermentações ou ranço, embalado em
saco de plástico impermeável, com
500 gramas. O produto deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega na

50

R$ 8,58

R$ 429,00

15000

R$ 0,69

R$
10.350,00

410

R$ 9,46

R$ 3.878,60

10

R$ 6,45

R$ 64,50
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unidade requisitante.

663

Farinha de centeio – obtido do
processamento tecnológico adequado,
de grãos de Secale cereale , sadios,
limpos e seco por processo adequado,
com aspecto, cor, odor e sabor
próprios, isento de sujidades,
parasitos e larvas, bem como de
umidades, fermentações ou ranço,
embalado em saco de plástico
impermeável, com 500 gramas. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 20 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
Unidade

10

R$ 5,96

R$ 59,60

664

Farinha de mandioca fina torrada,
branca, embalada em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não
violados, resistentes, que garantam a
integridade do produtos até o
momento
do
consumo,
acondicionados em embalagens de
500g. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 09 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

120

R$ 4,58

R$ 549,60
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665

Farinha de rosca média - Obtida pela
moagem de pães ou roscas torradas
em perfeito estado de conservação.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500g. Prazo de validade
superior a 6 meses no momento da
entrega.
Unidade

20

R$ 8,13

R$ 162,60

666

Farinha de trigo Especial, tipo 1,
fortificada com ferro e ácido fólico Embalagem de 1kg. Obtida da
moagem dos grãos inteiros do trigo.
Possui coloração branca, com aspecto
e odor característico. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro na
ANVISA. . O produto deverá
apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
Unidade

60

R$ 3,34

R$ 200,40

667

Farinha integral de qualidade
superior. Farinha em que constam
fibras do trigo, de coloração mais
escura que a branca. Livre de pragas,
de teias, mofos e umidade. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro na
ANVISA. Contendo 1 kg, com data
de validade de até seis meses da data
de fabricação e de acordo com a
vigilância sanitária vigente.
Unidade

40

R$ 4,36

R$ 174,40
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Fubá / Farinha de milho amarela fina.
Fubá de milho amarelo, obtido pela
torração do grão de milho
desgerminado ou não, previamente
macerado, socado e peneirado, isento
de matérias terrosas, parasitas,
detritos animais ou vegetais e odores
estranhos,
bolor
e
umidade,
embalagem de polietileno, atóxico,
transparente, resistente, contendo 1
kg, Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

10

R$ 4,55

R$ 45,50

669

Fubá / Farinha de milho amarela
média - Fubá de milho amarelo,
obtido pela torração do grão de milho
desgerminado ou não, previamente
macerado, socado e peneirado, isento
de matérias terrosas, parasitas,
detritos animais ou vegetais e odores
estranhos,
bolor
e
umidade,
embalagem de polietileno, atóxico,
transparente, resistente, contendo 1
kg, Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

300

R$ 4,55

R$ 1.365,00

670

Polvilho Azedo. Produto obtida da
fermentação de fécula de mandioca,
fabricado a partir de matérias-primas
sãs e limpas. Com umidade máxima
de 18%, acidez em ml de solução 5%,
80% de amido, resíduo mineral fixo
de 0,50% no máximo. Produto livre
de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos
animais
e
vegetais.
Embalagem plástica, transparente,
atóxica. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro de
acordo com a legislação vigente.
Embalagem de 1Kg.
Unidade

10

R$ 10,98 R$ 109,80
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Polvilho doce ou fécula de mandioca
-Produto livre de matéria terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais.
Embalagem
plástica,
transparente, atóxica. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro de
acordo com a legislação vigente.
Embalagem 500g.
Unidade

10

R$ 9,45

R$ 94,50

672

Reforçador de farinha para pães –
Reforçador ou melhorador de farinha,
contendo enzimas, emulsificantes e
antioxidantes
próprios
para
panificação, em sachets de 10g,
embalagens plásticas resistentes e
íntegras,
não
transparente, A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto e atender as especificações
técnicas. O produto deverá apresentar
validade mínima de 05 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante. Embalagem de 10g).
Unidade

5

R$ 2,99

R$ 14,95

673

Bicarbonato de sódio - . Para
aplicação na culinária em geral, pó
branco, de primeira qualidade, isento
de materiais estranhos e sujidades. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto. Pacote com 100 gramas.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

5

R$ 2,29

R$ 11,45
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Fermento Biológico: Ingredientes:
Saccharomyces
cerevisiae.
Utilização: Misturar o produto
diretamente a massa. Embalagem
Varejo: Pacotes de 10g. Valores
Nutricionais (referentes a 100g de
produto) Valor Calórico 128 Kcal
Carboidratos 14,0 g Proteínas 14,5
g Gorduras Totais 1,6 g Gorduras
Saturadas 0,0 g Colesterol 0,000
mg Fibra Alimentar 0,0 g Calcio
165,000 mg Ferro 8,000 mg Sódio
50,000 mg. O produto deverá
apresentar validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante.
Unidade

150

R$ 1,72

R$ 258,00

675

Fermento
químico,
seco,
instantâneo
composto
de
pirofosfato
ácido
de
sódio,
bicarbonato de sódio, fosfato de
mono-cálcio,
hermeticamente
fechada.
Com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação,
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Aparência: pó fino de coloração
branca e odor característico.
Deverá
apresentar
validade
mínima de 10 meses a partir da
data de entrega. Pacotes de 11g
Unidade

120

R$ 2,21

R$ 265,20

676

Amido de milho produto amiláceo,
extraído do milho para uso como
espessante. Pó fino, branco e puro,
livre de qualquer alteração de aroma
e coloração. Embalada em papel
impermeável, limpo, não violado,
resistente, que garantam a integridade
do produto, com 1kg do produto.
Validade mínima de 4 meses a partir
da data de entrega.
Unidade

10

R$ 9,00

R$ 90,00
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Fermento biológico. Produto pronto
para misturar diretamente a massa.
Embalagem de 125g, acondicionados
em caixas. Validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Unidade

20

R$ 13,33 R$ 266,60

678

Fermento químico, seco, instantâneo
e
hermeticamente
fechada.
Embalagem de 250g. Validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

120

R$ 9,83

679

FARINHA DE TRIGO ESPECIALtipo 1, enriquecida com ferro e ácido
fólico, com prazo de validade mínimo
de 120 dias a partir da data de
entrega,
embalagem
contendo
informações do produto e do
fabricante, com 5 kg.
Unidade

105

R$ 13,29 R$ 1.395,45

680

FAROFA- pronta, temperada, sem
pimenta, pacote metalizado contendo
500g. Prazo de validade de no
mínimo 6 meses.
Unidade

200

R$ 4,80

681

MISTURA P/ PÃO FRANCÊS
PROFISSIONAL- Embalagem de
25kg. Validade mínima de 3 meses a
partir da data de entrega. Aplicação
indicada: Pão francês, ciabatta e
baguete. Ideal para pães de curta e
longa fermentação. A mistura deve
conter
todos
os
ingredientes
necessários à confecção do pão
francês com exceção da água e
fermento.
Unidade

1

R$ 77,33 R$ 77,33

682

REFORÇADOR
OU
MELHORADOR DE FARINHASem pó destinado a produtos de
panificação. Deve conter: amido,
enzima
lipase,
estabilizante
polisorbato 80%, melhoradores de
farinha
ácido
ascórbico,
azodiacarbonamida e alfa amilase.
Embalagem de no máximo 500g.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega.
Unidade

1

R$ 17,33 R$ 17,33
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Gelatina alimentícia, em pó, sabor
morango, pacote de 1 kg. Validade:
12 meses
Quilo

30

R$ 7,03

R$ 210,90

684

Gelatina alimentícia, em pó, sabor
abacaxi, pacote de 1 kg. Validade: 12
meses
Quilo

30

R$ 6,57

R$ 197,10

685

Gelatina alimentícia, em pó, sabor
uva, pacote 1 kg. Validade 12 meses. Quilo

30

R$ 7,62

R$ 228,60

686

PÓ PARA PUDIM- sabor morango.
Aplicação
em
sobremesas.
Embalagem contendo as informações
nutricionais, ingredientes e validade.
Embalagem de 1kg. Validade de 12
meses.
Unidade

50

R$ 5,82

R$ 291,00

687

PÓ PARA PUDIM- sabor baunilha.
Aplicação
em
sobremesas.
Embalagem contendo as informações
nutricionais, ingredientes e validade.
Embalagem de 1kg. Validade de 12
meses.
Unidade

50

R$ 5,03

R$ 251,50

688

PÓ PARA PUDIM- sabor chocolate.
Aplicação
em
sobremesas.
Embalagem contendo as informações
nutricionais, ingredientes e validade.
Embalagem de 1kg. Validade de 12
meses.
Unidade

50

R$ 5,94

R$ 297,00

689

Feijão preto, classe preto, novo, de
primeira qualidade. Embalagem
plástica
transparente,
resistente.
Registro
no
Ministério
da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.
Unidade

R$ 7,77

R$
11.655,00

1500
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Feijão vermelho classe vermelho,
novo, de primeira
qualidade.
Embalagem plástica transparente,
resistente. Registro no Ministério da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.
Unidade

300

R$ 9,53

691

Grão de bico- Tipo 1, de primeira
qualidade.
Embalagem
plástica
transparente, resistente. Registro no
Ministério da Agricultura. Sem
presença
de
grãos
mofados,
carunchados e torrados. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.
Unidade

20

R$ 28,52 R$ 570,40

692

Lentilha em grão – embalagens de
500g, novo, de primeira qualidade.
Embalagem plástica transparente,
resistente. Registro no Ministério da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Prazo de validade: mínimo de 5
meses a contar da data de entrega.
Unidade

400

R$ 10,66 R$ 4.264,00

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

R$ 2.859,00

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

693

Arroz parabolizado - os grãos
apresentam
uma
coloração
amarelada, em decorrência do
tratamento hidrotérmico, descascado
e polido, sub-grupo: polido, classe:
longo fino, tipo:1. Com as seguintes
Informações Nutricionais impressa na
embalagem para uma porção de 50g.
Quantidade por porção - %VD*,
valor calórico - 190kcal, Carboidratos
37g Proteínas 3 g Gorduras totais 0g, Gorduras saturadas 0, Colesterol
0 mg, Fibra alimentar 1 g , Cálcio 30
mg, Ferro 2 mg, Sódio 0 mg Safra
ano. Validade 12 meses. Padrão Prato
fino parborilizado, ou similar,
equivalente ou de melhor qualidade. a
data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, tipo e/ou
classificação constante no rótulo do
produto. Embalado em pacotes de
plástico resistente. Embalagem de
2Kg.
Unidade

500

R$ 7,59

R$ 3.795,00

694

Gergelim branco, em sementes Limpo, íntegro, da melhor qualidade,
sem sujeira. Embalagem 200g. Ela
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Unidade

1

R$ 9,78

R$ 9,78

695

Gergelim preto, em sementes Embalagem 200g. Limpo, íntegro, da
melhor qualidade, sem sujeira. Ela
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Unidade

1

R$ 17,46 R$ 17,46
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Feijão carioca, novo, com cores
rajadas de marrom claro e escuro, de
primeira qualidade. Sem presença de
grãos mofados, carunchados e
torrados.
Embalagem
plástica
transparente, resistente e contendo
1kg. Validade mínima de 6 meses, a
contar da data de entrega.
Unidade

800

R$ 12,30 R$ 9.840,00

697

Arroz integral, integral, tipo 1(um),
classe longo fino. Sem presença de
grãos mofados, carunchados e
torrados.
Embalagem
plástica
transparente, resistente e contendo
1kg. Validade mínima de 4 meses, a
contar da data de entrega.
Unidade

200

R$ 8,19

698

Arroz branco, descascado e polido,
com grão longo e fino, na coloração
branca, tipo 1. Acondicionado em
embalagem plástica, integra, atóxica,
resistente, vedada hermeticamente. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 5 kg
Unidade

1000

R$
R$ 12,75 12.750,00

699

Açafrão da Terra / Curcumã, em pó
de cor amarela. Pó isento de
impurezas e umidade. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
potes de plástico firme vedado.
Embalagem de 10g.
Unidade

20

R$ 6,71
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Adobo
-Tempero
completo.
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 40g
Unidade

20

R$ 10,30 R$ 206,00

701

Caldo de galinha, produto em pó,
composto de sal, amido, glutamato
monossódico, açúcar, alho e cebola
desidratados, gordura vegetal, extrato
de carne de galinha; acondicionado
em saco plástico, atóxico, não
violado,
contendo
informação
nutricional; com validade mínima de
10 meses a contar da data de entrega.
Unidade de fornecimento: Pacote 01
Kg.
Unidade

5

R$ 17,66 R$ 88,30

702

Caldo desidratado de carne, Produto
em pó, composto de sal, amido,
glutamato monossódico, açúcar, alho
e cebola desidratados, gordura
vegetal,
extrato
de
carne;
acondicionado em saco plástico,
atóxico, não violado, contendo
informação nutricional; com validade
mínima de 10 meses a contar da data
de entrega. Unidade de fornecimento:
Pacote 01 Kg.
Unidade

5

R$ 20,39 R$ 101,95

703

Canela em pó. Especiaria utilizada na
condimentação
de
alimentos.
Descrição: Aspecto: pó. Cor:
característica - Odor: característico.
Características
físico-químicas:
Umidade: 14% no máximo. O
produto deve ser acondicionado em
embalagens de 50 gramas, apresentar
validade mínima de 24 meses no mês
de fabricação.
Unidade

25

R$ 4,57
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Coentro desidratado a granel,
Constituído de folhas sãs, limpas e
secas de 1ª qualidade. Condimento
industrial, culinária em geral.
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 15g.
Unidade

2

R$ 4,73

R$ 9,46

705

Cravo da índia inteiro –Embalagem
10g. Cravo da índia inteiro. Puro,
livre de sujidades e contaminantes.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 10 g de peso
líquido. Data de validade mínima de
6 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

25

R$ 5,68

R$ 142,00

706

Erva doce seca - Constituída de
sementes, inteiras, limpas e secas.
Pura,
livre
de
sujidades
e
contaminantes. Puro, livre de
sujidades
e
contaminantes.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 12g de peso
líquido. Data de validade mínima de
3 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

20

R$ 3,89

R$ 77,80
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Ervas finas secas - Embalagem 10g.
Selecionado de ervas secas, composto
por uma mistura de alecrim, sálvia,
tomilho e manjerona. Puras livres de
sujidades
e
contaminantes.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo10 g de peso
líquido. Data de validade mínima de
3 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

20

R$ 5,66

R$ 113,20

708

Noz-moscada,
inteira
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 8g
Unidade

10

R$ 4,91

R$ 49,10

709

Pimenta do reino preta moída.
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg
Unidade

2

R$ 65,96 R$ 131,92
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Sal grosso - ; iodado; com, no
mínimo, 96,95 % de cloreto de sódio
e sais de iodo; acondicionados em
saco de polietileno resistente e
vedado,
contendo
informação
nutricional; com validade mínima de
10 meses a contar da data de entrega.
Características
Organolépticas:
aparência: cristais de granulação
uniforme, não devendo estar pegajoso
ou empedrado; cor: branca; sabor:
característico (salino). :Pacote: 01
Quilograma.
Unidade

50

R$ 3,02

R$ 151,00

711

Sal refinado iodado- Refinado;
iodado; com, no mínimo, 96,95 % de
cloreto de sódio e sais de iodo;
acondicionados
em
saco
de
polietileno resistente e vedado,
contendo informação nutricional;
com validade mínima de 10 meses a
contar da data de entrega.
Características
Organolépticas:
aparência: cristais de granulação
uniforme,não devendo estar pegajoso
ou empedrado; cor: branca; sabor:
característico (salino).:Pacote: 01
Quilograma.
Unidade

1320

R$ 2,23

R$ 2.943,60

712

Cravo da índia, inteiro, embalagem
de 40g. Puro, livre de sujidades e
contaminantes.
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura, contendo
40 g de peso líquido. Data de
validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Unidade

5

R$ 23,63 R$ 118,15
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713

Alecrim, de primeira qualidade.
Condimento industrial, culinária em
geral. Acondicionado em embalagem
plástica, integral, atóxica, resistente,
vedada hermeticamente. Embalagem
de 15g. Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

6

R$ 4,33

714

Orégano desidratado. Acondicionado
em Embalagem plástica, íntegra,
atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500g
Unidade

4

R$ 22,33 R$ 89,32

715

ALHO
EM
PÓpara
fins
alimentícios, embalagem com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.
Tubo

5

R$ 44,50 R$ 222,50

716

CANELA EM PÓ- condimento
natural , em pó, aroma próprio,
embalagem de 1 kg. Validade 24
meses.
Unidade

10

R$ 34,90 R$ 349,00

717

Condimento p/ mortadela, contendo
especiarias e aromas naturais, com
prazo de validade mínimo de 6 meses
e embalagem com dados de
identificação do produto e do
fabricante.
Unidade

2

R$ 28,00 R$ 56,00

718

Condimento para presunto Califórnia,
contendo especiarias e aromas
naturais, com prazo de validade
mínimo de 6 meses e embalagem
com dados de identificação do
produto e do fabricante.
Unidade

1

R$ 28,00 R$ 28,00

11

R$ 28,56 R$ 314,16

719

CRAVO- da índia, inteiro, puro, livre Unidade
de sujidades e contaminantes,
embalagem com 500g. Prazo de
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validade mínimo: 12 meses

720

Emulsificante de gordura a base de
açúcares modificados e agentes
retentores de umidade, para utilização
em produtos cárneos com prazo de
validade mínimo de 6 meses e
embalagem
com
dados
de
identificação do produto e do
fabricante.
Unidade

4

R$ 34,67 R$ 138,68

721

Noz moscada, produto natural
selecionado e processado (moído),
com prazo de validade mínimo de 6
meses e embalagem de 500g, com
dados de identificação do produto e
do fabricante.
Unidade

1

R$
229,00

R$ 229,00

722

Biscoito
doce
tipo
maisena.
Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico
(vitamina B9), açúcar, gordura
vegetal
hidrogenada,
açúcar
invertido, amido, sal refinado,
fermentos químicos (Bicarbonato de
amônio e bicarbonato de sódio),
estabilizante lecitina de soja,
aromatizante melhorador de farinha
metabissulfito
de
sódio.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro na
ANVISA. Pacote com 200 gramas.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

200

R$ 5,29

R$ 1.058,00
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723

Biscoito tipo Maria – Bolacha doce
de amido de milho, ou tipo “Maria”.
Acondicionadas em pacotes de
polipropileno,
atóxico,
hermeticamente
vedados,
com
aproximadamente
400
g.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

400

R$ 6,82

724

Batata palha - batata cortada no
formato palha, já salgada, frita em
gordura vegetal hidrogenada. Não
contém glúten. Embalagem plástica
transparente atóxica. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
ministério da agricultura. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade. Pacote
contendo 1kg.
Unidade

400

R$
R$ 29,30 11.720,00

725

Biscoito tipo Água e Sal – Bolacha
salgada ou tipo “Água e Sal”.
Acondicionadas em pacotes de
polipropileno,
atóxico,
hermeticamente
vedados,
com
aproximadamente
350
g.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

420

R$ 5,33
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726

Pão de forma, com casca - Pão de
forma, sem casca, fresco do dia,
fatiado na vertical, com sal, pesando
aproximadamente 500g depois de
assado,
acondicionado
em
embalagem de polietileno, original do
fabricante, resistente, que permita
visualizar o produto, contendo
informações nutricionais, data de
fabricação e validade, número do
lote. Validade máxima de 10 dias.
Quilo

450

R$ 6,33

727

Pão francês ou cacetinho (pão de
trigo) de 25 g. Pão francês, ou pão de
trigo, tipo hotel, peso de 25g. Deve
ser produzido no dia da entrega, com
formato fusiforme e com pestana.
Acondicionados em monoblocos
retornáveis de polietileno, fechados,
em perfeitas condições de higiene,
coberto com material impermeável O
fornecedor deverá garantir a validade
do produto, no prazo mínimo de 6
horas após a entrega.
Quilo

250

R$ 10,00 R$ 2.500,00

728

Pão francês ou cacetinho integral de
25 g. Pão francês, ou pão de trigo,
tipo hotel, peso de 25 g. Deve ser
produzido no dia da entrega, com
formato fusiforme e com pestana.
Acondicionados em monoblocos
retornáveis de polietileno, fechados,
em perfeitas condições de higiene,
coberto com material impermeável O
fornecedor deverá garantir a validade
do produto, no prazo mínimo de 6
horas após a entrega.
Quilo

150

R$ 11,16 R$ 1.674,00
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729

Macarrão Spaghetti, massa seca, de
farinha de trigo com ovos, de sêmola
somente. Data de fabricação, data de
validade e informações nutricionais,
constantes no rótulo do produto.
Embalado em pacotes de plástico
firme e vedado. Padrão Santa Amália
ou similar, equivalente ou de melhor
qualidade.. Pacote de 500 gramas.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e
vedado.Data de validade mínima de
20 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

1000

R$ 8,49

R$ 8.490,00

730

Macarrão parafuso, massa seca, de
farinha de trigo com ovos. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 gramas. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.
Unidade

1000

R$ 4,33

R$ 4.330,00

731

Macarrão penne, massa seca, de
farinha de trigo com ovos. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 gramas. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.
Unidade

200

R$ 4,33

R$ 866,00
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732

MASSA PARA LASANHA, Massa
alimentícia festonada, seca, de
sêmola, com ovos, para lasanha, c/
500gr.
Unidade

300

R$ 7,29

R$ 2.187,00

733

Creme de leite UHT - Embalagem
200g. Creme de leite com os
seguintes ingredientes: estabilizante:
Difosfato de sódio, apresentando teor
de matéria gorda de 25%, com
validade mínima de 5 meses a contar
da data da entrega, Produto não
apresenta separação de fases, sendo
homogêneo, isto é, o soro está
misturado á gordura. Produto
esterilizado, embalagem tetra pak de
200g, garantindo a segurança
alimentar
e
facilitando
o
armazenamento por não necessitar de
refrigeração, antes de abrir a
embalagem.. Prazo de validade: 6
meses.
Unidade

50

R$ 3,64

R$ 182,00

734

Leite condensado obtido pela
desidratação do leite, adicionado de
sacarose ou glicose, em caixas tetra
pak, limpas, resistentes, com
rotulagem nutricional obrigatória,
registro no órgão competente,
validade mínima de 10 meses a partir
da data de entrega. Embalagens de
395g.
Unidade

50

R$ 5,63

R$ 281,50

1600

R$ 3,54

R$ 5.664,00

735

Leite de vaca integral, sem Unidade
adulterações, com mínimo de 3% de
gordura ou teor original, líquido, cor
branca, odor e sabor característicos,
acondicionado em embalagem longa
vida UHT/ UAT (ultra alta
temperatura), em caixa cartonada, de
1 litro, validade até 4 meses. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
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Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA
e carimbo de inspeção.

736

Leite em pó integral – Embalagem de
400 g) Leite integral desidratado,
instantâneo, com redução de gorduras
(lipídios),
contendo
pirofosfato
férrico e emulsificante lecitina de
soja, acondicionados em embalagem
de folha de flandres ou alumínio
limpa, resistente, atóxica, isenta de
ferrugem, não amassada, contendo
400g de peso líquido. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Unidade

2

R$ 14,94 R$ 29,88

737

LEITE, UHT, livre de lactose,
acondicionado
em
embalagem
tetrapack, fechamento com rosca,
cada embalagem contendo 1 litro,
com no mínimo 3 meses de validade
a contar da data de entrega.
Unidade

120

R$ 5,25

R$ 630,00

738

ACHOCOLATADO - Apresentação
líquido.
Embalagem
tetrapak
contendo
200ml.
Marca
de
referência: Todynho ou Danete.
Validade mínima: 6 meses
Unidade

5000

R$ 0,81

R$ 4.050,00
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739

Leite condensado obtido pela
desidratação do leite, adicionado de
sacarose ou glicose, em embalagem
plástica, atóxica, limpas, resistentes,
com
rotulagem
nutricional
obrigatória, registro no órgão
competente, validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 5 kg
Unidade

52

R$ 41,26 R$ 2.145,52

740

ÁGUA- mineral sem gás garrafa de
500ml.
Unidade

1200

R$ 1,37

R$ 1.644,00

741

SUCO
natural
sabor
laranja.
Apresentação líquido. Embalagem
em caixa longa vida contendo 200ml.
Com data de fabricação, data de
validade e informações nutricionais
constantes no rótulo do produto.
Unidade

5000

R$ 0,94

R$ 4.700,00

742

Proteína texturizada de soja, em pó,
na cor natural. para uso alimentício.
Com prazo de validade mínimo de
seis meses e embalagem com dados
de identificação do produto e marca
do fabricante.
Unidade

5

R$ 18,67 R$ 93,35

743

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE
SOJA, grau alimentício, quantidade
mínima
de
proteínas
50%.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. Pacote com 250g.
Unidade

5

R$ 5,85

744

Coagulante líquido para fabricação de
queijo. Poder coagulante 1:3.000/75
IMCU. Embalagem de no mínimo
200ml, com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
Validade mínima de 6 meses.
Unidade

30

R$ 11,10 R$ 333,00
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745

Cultura lática mesofílica liofilizada
de cepas mistas de Lactococcus lactis
Subsp. Lactis e Lactococcus lactis
Subsp. Cremoris, para produção de
queijo fresco e de textura fechada.
Envelope com dose para uso em 1000
litros de leite. Produto importado.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, fabricante e
prazo de validade mínimo a partir da
entrega de 6 meses.
Unidade

746

Cultura lática termofílica liofilizada
de cepas mistas de Streptococcus
termophilus
e
Lactobacillus
bulgaricus, para produção de iogurte
de alta viscosidade. Envelope com
dose para uso em 500 litros de leite.
Produto importado. Embalagem com
dados de identificação do produto,
fabricante e prazo de validade
mínimo a partir da entrega de 6
meses.
Unidade

30

R$
228,67

747

PECTINA CÍTRICA - em pó, grau
alimentício, para uso em geléias.
Branca, extraído de casca de frutas
cítricas para uso em alimentos como
espessante, estabilizante. Embalagem
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação prazo de validade.
Embalagem com 500g.
Unidade

1

R$
579,33

748

Sal de cura (nitrato e nitrito) em
embalagens de 1kg. Prazo de
Validade 6 meses. acondicionados em
saco de polietileno resistente e
vedado,
contendo
informação
nutricional; com validade mínima de
10 meses a contar da data de entrega.
Características
Organolépticas:
aparência: cristais de granulação
uniforme, não devendo estar pegajoso
ou empedrado; cor: branca; sabor:
característico (salino). :Pacote: 01
Quilograma.
Unidade

1

R$ 13,92 R$ 13,92

30

R$
270,33

R$ 8.109,90

R$ 6.860,10

R$ 579,33
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749

SAL DE CURA- para derivados
cárneos. Composição: Sal refinado,
INS 250 e INS 251 pacote com 1kg. Unidade

4

R$ 16,00 R$ 64,00

750

Sal de cura padrão contendo
conservadores P.VII e P.VIII, para
produtos cárneos maturados (salame
e copa), com prazo de validade
mínimo de 6 meses e embalagem
com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
Unidade

4

R$ 26,67 R$ 106,68

751

Sal fundente para requeijão cremoso.
Produto utilizado para estabilização
da massa de queijo/requeijão, usado
no processo de fundir a massa para
obter o requeijão cremoso. Pó fino
branco
com
sabor
e
odor
característico.
Contendo
estabilizantes tetrapirofosfato de
sódio (INS 450iii) e citrato de sódio
(INS 331iii). Embalagem de 1kg.
Unidade

4

R$ 42,00 R$ 168,00
R$
248.244,50

TOTAL
GRUPO 19 – SANTA ROSA
ITEM

752

DESCRIÇÃO

UNID

Azeite de oliva extra virgem. Produto
da primeira prensagem a frio de
oliva, acidez menor que 0,5%
coloração amarela esverdeado, que
possam ser novamente tampadas após
aberta. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, quantidade do produto e número
de registro. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega. Embalagem
500 Ml.
Unidade

QUANT

R$

101

R$ 34,13 R$ 3.447,13
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753

Óleo de amendoim comestível,
obtido a partir do processo de refino
do óleo bruto de amendoim, de
acordo com padrões do sistema ISO
22000:2005.
Aspecto:
liquido.
Sabor/odor:
neutro/característico.
Embalagem de vidro ou de
polietileno resistente, transparente,
sem sinais de violação ou vazamento,
contendo 100mL. Na embalagem
deve conter informações nutricionais,
ingredientes, data de fabricação e
validade, número do lote e
quantidade do produto. Data de
validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Unidade

24

R$ 27,01 R$ 648,24

754

Óleo de canola comestível, obtido a
partir do processo de refino do óleo
bruto de canola, de acordo com
padrões do sistema ISO 22000:2005.
Aspecto:
liquido.
Sabor/odor:
neutro/característico. Refinado, tendo
sofrido
processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização,
clarificação,
frigorificação
ou
não
e
desodorização. Deverá apresentar
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares
e deverá estar isento de ranço e de
outras características indesejáveis. Na
rotulagem deverá apresentar as
indicações
correspondentes
Ã
classificação e designação refinado.
Deve ser embalado em garrafas
plásticas tipo pet, não amassadas,
resistentes,
que
garantam
a
integridade do produto até o
consumo, contendo 900ml de peso
líquido. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
validade e informações nutricionais.
Validade mínima de 6 meses a contar
da data de recebimento.
Unidade

12

R$ 9,58
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755

Óleo de soja - obtido a partir do
processo de refino do óleo bruto de
soja, de acordo com padrões do
sistema ISO 22000:2005. Aspecto:
liquido.
Sabor/odor:
neutro/característico. Refinado, tendo
sofrido
processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização,
clarificação,
frigorificação
ou
não
e
desodorização. Deverá apresentar
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares
e deverá estar isento de ranço e de
outras características indesejáveis. Na
rotulagem deverá apresentar as
indicações
correspondentes
Ã
classificação e designação refinado.
Deve ser embalado em garrafas
plásticas tipo pet, não amassadas,
resistentes,
que
garantam
a
integridade do produto até o
consumo, contendo 900ml de peso
líquido. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
validade e informações nutricionais.
Validade mínima de 2 anos a contar
da data de recebimento.
Unidade

2034

R$ 5,25

R$
10.678,50

756

Vinagre de Álcool – elaborado a base
de ácido acético obtido mediante a
fermentação acética de soluções
aquosas de álcool procedente
principalmente de matérias agrícolas.
Padronizado, refiltrado, pasteurizado
e envasado para a distribuição no
comércio em geral. Com acidez de
4,15%. Embalagem plástica/garrafa
pet. É um produto: sem corantes, sem
essências. E sem adição de açúcares.
Embalagem de 750ml.
Unidade

60

R$ 3,52

R$ 211,20
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Vinagre de Vinho tinto – elaborado a
base de fermento acético de vinho
tinto, embalagem plástica de 750ml,
isento de sujidade e matéria estranha.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto.
Unidade

140

R$ 6,32

R$ 884,80

758

Pepino inteiro acondicionado em
água e sal. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em vidros
hermeticamente vedado. Embalagem
de 500g. Deverá apresentar validade
mínima de 12 meses a partir da data
de entrega
Unidade

120

R$ 9,69

R$ 1.162,80

759

Cereja em calda sem caroçoacondicionada
em
potes
hermeticamente fechados de 200g.
Contendo os dados de identificação e
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote,
quantidade. Apresentando validade
mínima de 12 meses a partir da
entrega.
unidade

1

R$ 23,79 R$ 23,79

760

Ervilha em conserva. Embalagens de
2kg de peso drenado. Prazo de
validade: 24 meses. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto. unidade

100

R$ 18,97 R$ 1.897,00
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Milho verde em conserva Embalagem 2kg de peso drenado,
conservado com o líquido da
conserva,
condicionado
em
embalagem de folha de flandres ou
alumínio limpa, resistente, atóxica,
isenta de ferrugem, não amassada.
Embalagem de 2kg de peso drenado,
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 9 meses a contar
da
unidade

762

Extrato de tomate – embalagem de
4kg - Simples, resultante de
concentração da polpa de tomates
maduros. Pele e sementes retiradas
por processo tecnológico adequado.
BRIX mínimo de 18%. Isento de
fermentações,
indicando
processamento
não
defeituoso.
Apresentando massa espessa, cor
vermelha, cheiro e sabor próprios.
Acondicionados em embalagem de
vidro ou folha de flandres limpa,
resistente, atóxica, não amassada, não
estufada, contendo 4kg de peso
líquido. Embalagem apresentando
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto e informações
nutricionais. Prazo de validade de
pelo menos 6 meses a contar do
recebimento.
UNIDADE 30

100

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

R$ 28,20 R$ 2.820,00

R$ 37,92 R$ 1.137,60

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

763

Maionese - tradicional, aplicação uso
culinário. Maionese industrializada,
embalagem de . Ingredientes: Óleo
vegetal, ovos, água, açúcar, sal,
vinagre, amido modificado, suco de
limão, conservador ácido sórbico,
espessante goma xantana, acidulante
ácido lático, antioxidante BHT e
BHA, sequestrante EDTA, corante
páprica e aromatizantes. Não contém
glúten. Embalagem: balde 3 kg.
Validade mínima 6 meses a contar da
data de entrega.
UNIDADE 80

R$ 9,79

764

Mel puro de abelha, de flor de
laranjeira. Produto natural ,elaborado
por abelhas a partir do néctar das
flores de laranjeira, coletado e
transformado por dois processos
básicos, um físico, evaporação de
água e outro químico, adição de
enzimas. Deve apresentar registro no
ministério da agricultura SIF.
Embalado em pote plástico de
polietileno,
transparente
fosco,
resistente, contendo 500 g.
Unidade

1

R$ 27,53 R$ 27,53

765

Goiabada em massa, tipo de corte.
Embalada potes plásticos resistentes,
não amassados, não estufados, que
garantam a integridade do produto,
até o momento do consumo, contendo
300 á 350 g, acondicionadas em
caixas lacradas, limpas, secas, não
violadas e resistentes. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 12 meses, a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
Unidade

3

R$ 6,21
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766

Açúcar cristal de origem vegetal,
constituído fundamentalmente por
suco de cana-de-açúcar, contendo no
mínimo 99,3% de sacarose, com
aspecto sólido e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Embalagem contendo 1Kg. Deverá
apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega.
Unidade

10

R$ 3,66

R$ 36,60

767

Açúcar de baunilha –Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Embalagem contendo 100 g. Deverá
apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega.
Unidade

5

R$ 2,54

R$ 12,70

768

Açúcar de confeiteiro. Contendo
sacarose e amido de milho, com
aspecto sólido e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Embalagem em
conformidade com a legislação
sanitária vigente contendo 1Kg do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega.
Unidade

1

R$ 11,07 R$ 11,07
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Açúcar mascavo tradicional, boa
qualidade, sem contaminantes de
origem
vegetal,
constituído
fundamentalmente por suco de canade-açúcar, contendo no mínimo
99,3% de sacarose, odor e sabores
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1Kg. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Unidade

1

R$ 14,23 R$ 14,23

770

Açúcar refinado de origem vegetal,
constituído fundamentalmente por
suco de cana-de-açúcar, contendo no
mínimo 99,3% de sacarose, com
aspecto sólido e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Unidade

1

R$ 3,74

R$ 3,74

771

Corante liquido para chocolate na cor
amarela. Embalagem contendo 10ml.
Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

10

R$ 8,94

R$ 89,40

772

Corante liquido para chocolate na cor
azul. Embalagem contendo 10ml.
Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

10

R$ 8,94

R$ 89,40
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773

Corante liquido para chocolate na
cor
vermelha.
Embalagem
contendo 10ml. Prazo de validade:
1 ano.
Unidade

10

R$ 8,94

R$ 89,40

774

Corante liquido para chocolate, na
cor verde. Embalagem contendo
10ml. Prazo de validade: 1 ano.
Unidade

10

R$ 8,94

R$ 89,40

775

AÇÚCAR CRISTAL- branco, de 1
qualidade, sem sujidades, aspecto
sólido com cristais bem definidos,
embalagens contendo 5 kg. Validade:
2 anos.
Unidade

577

R$ 8,72

R$ 5.031,44

776

Chocolate ao leite- Procedência:
Brasil,Produto obtido da torra da
amêndoa fermentada do cacau. Peso
líquido: 1,050 kg, suporta 3 tempos
de transformação das coberturas de
chocolate. 53% de cacau(sólidos de
cacau e manteiga de cacau)
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

10

R$ 45,65 R$ 456,50

777

Chocolate branco - Procedência:
Brasil, Peso líquido: 1,050 kg,
suporta 3 tempos de transformação
das
coberturas
de
chocolate,
composto de leite, manteiga de cacau
e acúcar. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

10

R$ 40,42 R$ 404,20
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Chocolate em pó solúvel, 50 %
cacau,. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em caixas de
200g. Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

9

R$ 27,89 R$ 251,01

779

Chocolate
meio
amargo
Procedência: Brasil, Produto obtido
da torra da amêndoa fermentada do
cacau. Peso líquido: 1,050 kg, suporta
3 tempos de transformação das
coberturas de chocolate. 53% de
cacau(sólidos de cacau e manteiga de
cacau). Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

11

R$ 39,67 R$ 436,37

780

Gotas de chocolate - Embalagem de
1kg. Especial para uso em confeitaria
(preparo de chocotone, cookies,
muffins entre outros produtos).
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de
validade
e
informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Encontrado em embalagem
plástica, firme vedado. Deverá
apresentar validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Unidade

1

R$ 44,33 R$ 44,33
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Ameixa seca, sem caroço, frutos de
tamanho médio, uniformes, de 1ª
qualidade,
acondicionada
em
embalagem original de fábrica, 200g
de peso líquido. Isenta de fungos ou
parasitas, livre de umidade e de
fragmentos estranhos. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Unidade

21

R$ 15,39 R$ 323,19

782

Amendoim - Embalagem 500g.
Descascado, limpo e selecionado para
uso culinário. Acondicionado em
embalagem contendo 500gr, feita de
plástico
atóxico,
transparente,
termossoldado
e
resistente
apresentando externamente os dados
de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
fabricação e prazo de validade além
das
informações
nutricionais.
Validade mínima de 10 meses a
contar da data de recebimento.
Unidade

11

R$ 9,04

30

R$ 19,37 R$ 581,10

783

Castanha de caju – Natural, sem Unidade
casca, inteira, sem sal, sem sujeiras,
sem mofos, sem pontos de podridão,
rígida,
da
melhor
qualidade.
Acondicionado
em
embalagem
laminadas,
integro,
atóxico,
resistente,
vedado
e
limpo.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade mínima
de 10 meses a contar da data de
entrega do produto. Embalagem de
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100g.

784

Castanha do Pará, - Natural , sem
casca, inteira, sem sal, sem sujeiras,
sem mofos, sem pontos de podridão,
rígida,
da
melhor
qualidade.
Acondicionado
em
embalagem
laminadas,
integro,
atóxico,
resistente,
vedado
e
limpo.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade mínima
de 6 meses a contar da data de
entrega do produto. Embalagem de
100g.
Unidade

20

R$ 17,27 R$ 345,40

785

Coco fresco ralado grosso: Coco
ralado sem açúcar. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo. Embalagem de 500 gr. Prazo
de validade de 3 meses. Em caixa de
isopor lacrado e com gelo seco.
Unidade

5

R$ 23,12 R$ 115,60
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786

Coco fresco ralado médio: Coco
ralado sem açúcar. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo. Embalagem de 500 gr. Prazo
de validade de 3 meses. Em caixa de
isopor lacrado e com gelo seco.
Unidade

8

R$ 20,21 R$ 161,68

787

Uva passas preta, sem caroço, seca,
produzidas com frutos maduros, sãos,
limpos isentos de matérias terrosos,
de parasitos, detritos animais e
vegetais. Embalado em saco plástico,
transparente e atóxico, que deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério
da
Agricultura.
Embalagem 200g. Prazo de validade:
12 meses.
Unidade

1

R$ 9,84

788

CHOCOLATE- em pó, composto de
50% cacau em pó solúvel.
Embalagem de 1 kg. Validade: 12
meses
Unidade

264

R$ 12,27 R$ 3.239,28

789

Frutas cristalizadas. Formado por
mistura de frutas. Sem presença de
umidade,
sem
sujidades
e
contaminantes.
Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
potes de plástico firme vedado.
Embalagem de 1kg
PACOTE

1

R$ 7,02

790

Coagulante líquido para fabricação de
queijo. Poder coagulante 1:3.000/75
IMCU. Embalagem de no mínimo
200ml, com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
Validade mínima de 6 meses.
Unidade

12

R$ 11,10 R$ 133,20
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791

Aveia, em flocos - Embalagem 500g)
Aveia em flocos finos, embalada em
papel impermeável, limpo, não
violado, resistente e acondicionado
em caixas de papelão, não amassadas
e resistentes. A embalagem interna
deverá ser em pacotes plásticos
transparentes, limpos e resistentes
que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo,
contendo aproximadamente 500g,
acondicionadas em caixas lacradas. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto e atender as especificações
técnicas. O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

1

R$ 6,89

R$ 6,89

792

Farinha de arroz -obtido do
processamento tecnológico adequado,
de grãos de arroz, sadios, limpos e
seco por processo adequado, com
aspecto, cor, odor e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitos e larvas,
bem
como
de
umidades,
fermentações ou ranço, embalado em
saco de plástico impermeável, com
500 gramas. O produto deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
Unidade

2

R$ 6,45

R$ 12,90
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793

Farinha de centeio – obtido do
processamento tecnológico adequado,
de grãos de Secale cereale , sadios,
limpos e seco por processo adequado,
com aspecto, cor, odor e sabor
próprios, isento de sujidades,
parasitos e larvas, bem como de
umidades, fermentações ou ranço,
embalado em saco de plástico
impermeável, com 500 gramas. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 20 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
Unidade

2

R$ 5,96

R$ 11,92

794

Farinha integral de qualidade
superior. Farinha em que constam
fibras do trigo, de coloração mais
escura que a branca. Livre de pragas,
de teias, mofos e umidade. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro na
ANVISA. Contendo 1 kg, com data
de validade de até seis meses da data
de fabricação e de acordo com a
vigilância sanitária vigente.
Unidade

5

R$ 4,36

R$ 21,80

795

Fubá / Farinha de milho amarela fina.
Fubá de milho amarelo, obtido pela
torração do grão de milho
desgerminado ou não, previamente
macerado, socado e peneirado, isento
de matérias terrosas, parasitas,
detritos animais ou vegetais e odores
estranhos,
bolor
e
umidade,
embalagem de polietileno, atóxico,
transparente, resistente, contendo 1
kg, Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

2

R$ 4,55

R$ 9,10
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796

Fubá / Farinha de milho amarela
média - Fubá de milho amarelo,
obtido pela torração do grão de milho
desgerminado ou não, previamente
macerado, socado e peneirado, isento
de matérias terrosas, parasitas,
detritos animais ou vegetais e odores
estranhos,
bolor
e
umidade,
embalagem de polietileno, atóxico,
transparente, resistente, contendo 1
kg, Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Unidade

368

R$ 4,55

797

Polvilho Azedo. Produto obtida da
fermentação de fécula de mandioca,
fabricado a partir de matérias-primas
sãs e limpas. Com umidade máxima
de 18%, acidez em ml de solução 5%,
80% de amido, resíduo mineral fixo
de 0,50% no máximo. Produto livre
de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos
animais
e
vegetais.
Embalagem plástica, transparente,
atóxica. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro de
acordo com a legislação vigente.
Embalagem de 1Kg.
Unidade

1

R$ 10,98 R$ 10,98

798

Bicarbonato de sódio - . Para
aplicação na culinária em geral, pó
branco, de primeira qualidade, isento
de materiais estranhos e sujidades. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto. Pacote com 100 gramas.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Unidade

30

R$ 2,29

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
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799

Amido de milho produto amiláceo,
extraído do milho para uso como
espessante. Pó fino, branco e puro,
livre de qualquer alteração de aroma
e coloração. Embalada em papel
impermeável, limpo, não violado,
resistente, que garantam a integridade
do produto, com 1kg do produto.
Validade mínima de 4 meses a partir
da data de entrega.
Unidade

440

R$ 9,00

800

Fermento biológico. Produto pronto
para misturar diretamente a massa.
Embalagem de 125g, acondicionados
em caixas. Validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Unidade

260

R$ 13,33 R$ 3.465,80

801

Fermento químico, seco, instantâneo
e
hermeticamente
fechada.
Embalagem de 250g. Validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.
Unidade

70

R$ 9,83

802

FARINHA DE TRIGO ESPECIALtipo 1, enriquecida com ferro e ácido
fólico, com prazo de validade mínimo
de 120 dias a partir da data de
entrega,
embalagem
contendo
informações do produto e do
fabricante, com 5 kg.
Unidade

312

R$ 13,29 R$ 4.146,48

803

MISTURA P/ PÃO FRANCÊS
PROFISSIONAL- Embalagem de
25kg. Validade mínima de 3 meses a
partir da data de entrega. Aplicação
indicada: Pão francês, ciabatta e
baguete. Ideal para pães de curta e
longa fermentação. A mistura deve
conter
todos
os
ingredientes
necessários à confecção do pão
francês com exceção da água e
fermento.
Unidade

1

R$ 77,33 R$ 77,33
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804

PECTINA CÍTRICA - em pó, grau
alimentício, para uso em geléias.
Branca, extraído de casca de frutas
cítricas para uso em alimentos como
espessante, estabilizante. Embalagem
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação prazo de validade.
Embalagem com 500g.
Unidade

4

R$
579,33

805

REFORÇADOR
OU
MELHORADOR DE FARINHASem pó destinado a produtos de
panificação. Deve conter: amido,
enzima
lipase,
estabilizante
polisorbato 80%, melhoradores de
farinha
ácido
ascórbico,
azodiacarbonamida e alfa amilase.
Embalagem de no máximo 500g.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega.
Unidade

4

R$ 17,33 R$ 69,32

806

Farinha de mandioca branca, crua,
grupo seca, classe fina, tipo 1,
embalada em pacotes plásticos,
transparentes, limpos, não violados,
resistentes,
que
garantam
a
integridade do produto até o
momento
do
consumo,
acondicionados em embalagens de 1
kg. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Quilo

320

R$ 4,26

807

FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO
- em barra. Embalagem contendo 500
gramas, com informações sobre o
produto e o fabricante. Validade
mínima 40 dias a partir da data de
entrega. Entrega em transporte
refrigerado. Entrega mensal.
Unidade

6

R$ 10,48 R$ 62,88
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808

Feijão preto, classe preto, novo, de
primeira qualidade. Embalagem
plástica
transparente,
resistente.
Registro
no
Ministério
da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.
Unidade

1265

R$ 7,77

R$ 9.829,05

809

Feijão vermelho classe vermelho,
novo, de primeira
qualidade.
Embalagem plástica transparente,
resistente. Registro no Ministério da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.
Unidade

80

R$ 9,53

R$ 762,40

810

Lentilha em grão – embalagens de
500g, novo, de primeira qualidade.
Embalagem plástica transparente,
resistente. Registro no Ministério da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Prazo de validade: mínimo de 5
meses a contar da data de entrega.
Unidade

166

R$ 10,66 R$ 1.769,56
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811

Arroz branco, descascado e polido,
com grão longo e fino, na coloração
branca, tipo 1. Acondicionado em
embalagem plástica, integra, atóxica,
resistente, vedada hermeticamente. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1Kg.
Unidade

5

R$ 3,86

R$ 19,30

812

Arroz parabolizado - os grãos
apresentam
uma
coloração
amarelada, em decorrência do
tratamento hidrotérmico, descascado
e polido, sub-grupo: polido, classe:
longo fino, tipo:1. Com as seguintes
Informações Nutricionais impressa na
embalagem para uma porção de 50g.
Quantidade por porção - %VD*,
valor calórico - 190kcal, Carboidratos
37g Proteínas 3 g Gorduras totais 0g, Gorduras saturadas 0, Colesterol
0 mg, Fibra alimentar 1 g , Cálcio 30
mg, Ferro 2 mg, Sódio 0 mg Safra
ano. Validade 12 meses. Padrão Prato
fino parborilizado, ou similar,
equivalente ou de melhor qualidade. a
data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, tipo e/ou
classificação constante no rótulo do
produto. Embalado em pacotes de
plástico resistente. Embalagem de
2Kg.
Unidade

1300

R$ 7,59

R$ 9.867,00

813

Feijão carioca, novo, com cores
rajadas de marrom claro e escuro, de
primeira qualidade. Sem presença de
grãos mofados, carunchados e
torrados.
Embalagem
plástica
transparente, resistente e contendo
1kg. Validade mínima de 6 meses, a
contar da data de entrega.
Unidade

660

R$ 12,30 R$ 8.118,00
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814

Arroz integral, integral, tipo 1(um),
classe longo fino. Sem presença de
grãos mofados, carunchados e
torrados.
Embalagem
plástica
transparente, resistente e contendo
1kg. Validade mínima de 4 meses, a
contar da data de entrega.
Unidade

1100

R$ 8,19

815

SEMENTES - de gergelim branco.
Gãos acondicionados em embalagens
de 1 kg, fechada, sem furos, sem
sinais de mofo ou umidade, com
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e
validade. Data de validade de 12
meses.
Quilo

1

R$ 19,96 R$ 19,96

816

Café torrado e moído produto de 1º
qualidade, para passar; não contém
glúten;
embalagem:
500g;
embalagem aluminizada, selo de
pureza emitido pela Associação
Brasileira da Indústria do Café ABIC;
rotulagem segundo os padrões da
Resolução nº 259 de 20/09/2002 do
MS. Prazo de validade: 10 meses a
contar da data de fabricação.
Unidade

698

R$
R$ 15,79 11.021,42

817

Ervas finas secas - Embalagem 10g.
Selecionado de ervas secas, composto
por uma mistura de alecrim, sálvia,
tomilho e manjerona. Puras livres de
sujidades
e
contaminantes.
Embalagem
apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo10 g de peso
líquido. Data de validade mínima de
3 meses a contar da data de entrega
do produto.
Unidade

40

R$ 5,66
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818

Pimenta calabresa - condimento de 1ª
qualidade. Condimento industrial,
culinária em geral. Acondicionado
em Embalagem plástica, integra,
atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg
Unidade

1

R$ 44,63 R$ 44,63

819

Pimenta do reino branca moída
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg.
Unidade

1

R$ 58,80 R$ 58,80

820

Pimenta do reino preta em grão.
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 20g
Unidade

15

R$ 5,07
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821

Pimenta do reino preta moída.
Acondicionado
em
Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg
Unidade

1

R$ 65,96 R$ 65,96

822

Sal refinado iodado- Refinado;
iodado; com, no mínimo, 96,95 % de
cloreto de sódio e sais de iodo;
acondicionados
em
saco
de
polietileno resistente e vedado,
contendo informação nutricional;
com validade mínima de 10 meses a
contar da data de entrega.
Características
Organolépticas:
aparência: cristais de granulação
uniforme,não devendo estar pegajoso
ou empedrado; cor: branca; sabor:
característico (salino).:Pacote: 01
Quilograma.
Unidade

273

R$ 2,23

R$ 608,79

823

Urucum em sementes - Condimento,
tipo corante natural para alimentos,
obtido de frutos maduros de espécies
genuínos, grãos sadios, limpos,
dessecados e moídos, de coloração
vermelho intenso, com aspecto cor,
cheiro e sabor próprios, isento de
materiais estranhos a sua espécie,
acondicionado em saco plástico com
100 gramas. A embalagem deve
conter externamente os dados de
identificação, procedência, número
de lote, data de validade, quantidade
do
produto
e
atender
as
especificações técnicas dos órgãos de
vigilância sanitária.
Unidade

20

R$ 5,82

R$ 116,40
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824

Orégano desidratado. Acondicionado
em Embalagem plástica, íntegra,
atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente.
A
embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500g
Unidade

22

R$ 22,33 R$ 491,26

825

ALHO
EM
PÓpara
fins
alimentícios, embalagem com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.
Tubo

1

R$ 44,50 R$ 44,50

826

CANELA EM CASCA- codimento
natural em casca, aroma próprio,
condicionados em pacotes de 500g.
Validade 24 meses.
Unidade

2

R$ 34,39 R$ 68,78

827

CANELA EM PÓ- condimento
natural , em pó, aroma próprio,
embalagem de 1 kg. Validade 24
meses.
Unidade

5

R$ 34,90 R$ 174,50

828

COMINHO EM PÓ - condimento
misto, contendo cominho e pimenta
em pó. Pacote de 100g, validade
mínima de 24 meses.
Unidade

10

R$ 1,91

829

CRAVO- da índia, inteiro, puro, livre
de sujidades e contaminantes,
embalagem com 500g. Prazo de
validade mínimo: 12 meses
Unidade

3

R$ 28,56 R$ 85,68

830

Emulsificante de gordura a base de
açúcares modificados e agentes
retentores de umidade, para utilização
em produtos cárneos com prazo de
validade mínimo de 6 meses e
embalagem
com
dados
de
identificação do produto e do
fabricante.
Unidade

1

R$ 34,67 R$ 34,67
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831

ERVAS FINAS- selecionado de ervas
secas composto por uma mistura de
alecrim, sálvia, tomilho e manjerona,
embalagem com 500g. Livres de
sujidade e contaminantes. Validade
12 meses
Unidade

2

R$ 29,33 R$ 58,66

832

Noz moscada, produto natural
selecionado e processado (moído),
com prazo de validade mínimo de 6
meses e embalagem de 500g, com
dados de identificação do produto e
do fabricante.
Unidade

1

R$
229,00

833

SAL DE CURA- para derivados
cárneos. Composição: Sal refinado,
INS 250 e INS 251 pacote com 1kg. Unidade

1

R$ 16,00 R$ 16,00

834

Pão de forma, com casca - Pão de
forma, sem casca, fresco do dia,
fatiado na vertical, com sal, pesando
aproximadamente 500g depois de
assado,
acondicionado
em
embalagem de polietileno, original do
fabricante, resistente, que permita
visualizar o produto, contendo
informações nutricionais, data de
fabricação e validade, número do
lote. Validade máxima de 10 dias.
Quilo

2385

R$ 6,33

R$
15.097,05

835

Macarrão parafuso, massa seca, de
farinha de trigo com ovos. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 gramas. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.
Unidade

1152

R$ 4,33

R$ 4.988,16
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836

Macarrão spaghetti, massa seca, de
farinha de trigo com ovos. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 gramas. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.
Unidade

1252

R$ 4,33

R$ 5.421,16

837

MASSA PARA LASANHA, Massa
alimentícia festonada, seca, de
sêmola, com ovos, para lasanha, c/
500gr.
Unidade

1250

R$ 7,29

R$ 9.112,50

838

Polpa de morango com pedaços da
fruta,
produto
natural,
com
conservantes, com prazo de validade
mínimo de 6 meses a partir da
entrega e embalagem com dados de
identificação do produto e marca do
fabricante. Embalagem de no
máximo 25kg.
QUILO

10

R$ 23,00 R$ 230,00

839

Creme de leite UHT - Embalagem
200g. Creme de leite com os
seguintes ingredientes: estabilizante:
Difosfato de sódio, apresentando teor
de matéria gorda de 25%, com
validade mínima de 5 meses a contar
da data da entrega, Produto não
apresenta separação de fases, sendo
homogêneo, isto é, o soro está
misturado á gordura. Produto
esterilizado, embalagem tetra pak de
200g, garantindo a segurança
alimentar
e
facilitando
o
armazenamento por não necessitar de
refrigeração, antes de abrir a
embalagem.. Prazo de validade: 6
meses.
Unidade

296

R$ 3,64
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840

Leite condensado obtido pela
desidratação do leite, adicionado de
sacarose ou glicose, em caixas tetra
pak, limpas, resistentes, com
rotulagem nutricional obrigatória,
registro no órgão competente,
validade mínima de 10 meses a partir
da data de entrega. Embalagens de
395g.
Unidade

7

R$ 5,63

R$ 39,41

841

Leite de vaca integral, sem
adulterações, com mínimo de 3% de
gordura ou teor original, líquido, cor
branca, odor e sabor característicos,
acondicionado em embalagem longa
vida UHT/ UAT (ultra alta
temperatura), em caixa cartonada, de
1 litro, validade até 4 meses. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA
e carimbo de inspeção.
Unidade

504

R$ 3,54

R$ 1.784,16

842

Leite em pó integral – Embalagem de
400 g) Leite integral desidratado,
instantâneo, com redução de gorduras
(lipídios),
contendo
pirofosfato
férrico e emulsificante lecitina de
soja, acondicionados em embalagem
de folha de flandres ou alumínio
limpa, resistente, atóxica, isenta de
ferrugem, não amassada, contendo
400g de peso líquido. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
Unidade

153

R$ 14,94 R$ 2.285,82
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843

Proteína texturizada de soja, em pó,
na cor natural para uso alimentício.
Com prazo de validade mínimo de
seis meses e embalagem com dados
de identificação do produto e marca
do fabricante.
Unidade

10

R$ 18,67 R$ 186,70

844

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE
SOJA, grau alimentício, quantidade
mínima
de
proteínas
50%.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. Pacote com 250g.
Unidade

7

R$ 5,85

R$ 40,95
R$
146.996,26

TOTAL
GRUPO 20 – SANTO AUGUSTO
ITEM

DESCRIÇÃO

845

Azeite de oliva extra virgem. Produto
da primeira prensagem a frio de
oliva, acidez menor que 0,5%
coloração amarela esverdeado, que
possam ser novamente tampadas após
aberta. A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
informações nutricionais, número do
lote, quantidade do produto e número
de registro. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega. Embalagem
500 Ml.

UNIDAD
E

Unidade

QUANT R$

10

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS
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846

Óleo de soja - obtido a partir do
processo de refino do óleo bruto de
soja, de acordo com padrões do
sistema ISO 22000:2005. Aspecto:
liquido. Sabor/odor:
neutro/característico. Refinado, tendo
sofrido processo tecnológico
adequado como degomagem,
neutralização, clarificação,
frigorificação ou não e
desodorização. Deverá apresentar
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares
e deverá estar isento de ranço e de
outras características indesejáveis. Na
rotulagem deverá apresentar as
indicações correspondentes Ã
classificação e designação refinado.
Deve ser embalado em garrafas
plásticas tipo pet, não amassadas,
resistentes, que garantam a
integridade do produto até o
consumo, contendo 900ml de peso
líquido. A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
quantidade do produto, prazo de
validade e informações nutricionais.
Validade mínima de 2 anos a contar
da data de recebimento.

Unidade

450

R$ 5,25

R$ 2.362,50

847

Vinagre de Álcool – elaborado a base
de ácido acético obtido mediante a
fermentação acética de soluções
aquosas de álcool procedente
principalmente de matérias agrícolas.
Padronizado, refiltrado, pasteurizado
e envasado para a distribuição no
comércio em geral. Com acidez de
4,15%. Embalagem plástica/garrafa
pet. É um produto: sem corantes, sem
essências. E sem adição de açúcares.
Embalagem de 750ml.

Unidade

80

R$ 3,52

R$ 281,60
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848

Vinagre de Maçã – elaborado a base
de fermento acético de maça,
embalagem plástica de 750ml, isento
de sujidade e matéria estranha.
Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de validade e informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto.

Unidade

100

R$ 5,44

R$ 544,00

849

Vinagre de vinho branco, elaborado a
base de fermento acético, embalagem
plástica de 750ml, isento de sujidade
e matéria estranha. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto.

Unidade

30

R$ 5,99

R$ 179,70

850

Palmito inteiro em conserva de
pupunha -Embalagem 530g - Palmito
de pupunha em conserva. Primeira
qualidade, macio, tenro,
esbranquiçado, produzido de acordo
com as normas higiênico-sanitárias
estabelecidas, garantindo a segurança
alimentar. Embalagem em vidro
contendo aproximadamente 300g de
peso líquido drenado. Embalagem ,
apresentando externamente dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto.

Unidade

50

R$ 20,29 R$ 1.014,50
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851

Ervilha em conserva. Embalagens de
2kg de peso drenado. Prazo de
validade: 24 meses. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura, contendo
300 g de peso líquido. Data de
validade mínima de 20 meses a
contar da data de entrega do produto.

unidade

50

R$ 18,97

852

Milho verde em conserva Embalagem 2kg de peso drenado,
conservado com o líquido da
conserva, condicionado em
embalagem de folha de flandres ou
alumínio limpa, resistente, atóxica,
isenta de ferrugem, não amassada.
Embalagem de 2kg de peso drenado,
apresentando externamente dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 9 meses a contar
da

unidade

40

R$ 28,20 R$ 1.128,00

853

Maionese - tipo tradicional, aplicação
uso culinário. Maionese
industrializada, pote de 500g.
Ingredientes: Óleo vegetal, ovos,
água, açúcar, sal, vinagre, amido
modificado, suco de limão,
conservador ácido sórbico, espessante
goma xantana, acidulante ácido
lático, antioxidante BHT e BHA,
sequestrante EDTA, corante páprica e
aromatizantes. Não contém glúten.
Validade mínima 8 meses a contar da
data de entrega.
UNIDADE

200

R$ 9,69
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854

Molho de soja / Shoyo. AdocicadoEmbalagem 150ml. Líquido marrom
escuro obtido da fermentação de soja
com trigo. Líquido marrom escuro
obtido da fermentação de soja com
trigo ou outro cereal ou amiláceo, de
sabor levemente adocicado, com um
característico e agradável aroma de
extratos de carne, usado como
flavorizante ou componente nutritivo
em muitos países orientas.
Embalagem de polietileno resistente,
transparente, sem sinais de violação
ou vazamento. Na embalagem deve
conter informações nutricionais
(especialmente a concentração de
sódio), ingredientes, data de
fabricação e validade, número do lote
e quantidade do produto. Marca
referência de qualidade: Maruiti ou
similar, equivalente ou de melhor
qualidade. Data de validade mínima
de 20 meses a contar da data de
entrega do produto.
UNIDADE

20

R$ 5,65

R$ 113,00

855

Molho de tomate pronto, contendo
tomate, açúcar, sal, amido
modificado, espessante e conservante
de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem (não
violada, intacta) caixa ou plástica,
atóxica, com informação nutricional.
Sódio máximo de 170 mg na porção
de 30g. Prazo mínimo de validade de
10 meses a contar da data de entrega.
Unidade de fornecimento: sache ou
caixa de 340g. Data de validade
mínima de 12 meses a contar da data
de entrega do produto.
UNIDADE

500

R$ 4,16

R$ 2.080,00
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856

Extrato de tomate – embalagem de
4kg - Simples, resultante de
concentração da polpa de tomates
maduros. Pele e sementes retiradas
por processo tecnológico adequado.
BRIX mínimo de 18%. Isento de
fermentações, indicando
processamento não defeituoso.
Apresentando massa espessa, cor
vermelha, cheiro e sabor próprios.
Acondicionados em embalagem de
vidro ou folha de flandres limpa,
resistente, atóxica, não amassada, não
estufada, contendo 4kg de peso
líquido. Embalagem apresentando
externamente os dados de
identificação, procedência,
quantidade do produto e informações
nutricionais. Prazo de validade de
pelo menos 6 meses a contar do
recebimento.
UNIDADE

40

R$ 37,92 R$ 1.516,80

857

Leite de Coco tradicional. Natural,
concentrado, açucarado, obtido do
endosperma de coco, procedentes de
coco, procedentes de frutos sãos e
maduros, isento de sujidades,
parasitas, larvas, com aspecto cor,
cheiro e sabor próprios,
acondicionados em garrafa de vidros
apropriada contendo 200mL. Deverá
apresentar validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.

30

R$ 5,46

Unidade
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858

Melado de cana, líquido xaroposo
obtido pela evaporação do caldo de
cana, ou a partir da rapadura, por
processos tecnológicos adequados.
Elaborado com matéria-prima não
fermentada, isenta de matéria terrosa,
parasitas e detritos animais ou
vegetais. Sem qualquer tipo de
corante ,natural ou artificial,
conservante ou edulcorantes. Aspecto
líquido xaroposo e denso (viscoso),
cor amarelo âmbar. Cheiro
característico e gosto doce. Poderá
apresentar no máximo25% p/p de
umidade, acidez em solução normal
máxima de 10%v/p, glicídeos totais
de um mínimo de 50% p/p e no
máximo6% p/p de resíduo mineral
fixo(cinzas). Ausência de sujidades,
parasitas, larvas e insetos ou seus
fragmentos. Apresentar registro no
ministério da agricultura. Embalagem
de plástico, polietileno resistente,
transparente e opaco, deve constar na
embalagem data de fabricação e de
validade de no mínimo 20 meses no
momento da entrega, contendo 250g
do produto.

Unidade

6

R$ 20,99

R$ 125,94

859

Goiabada em massa, tipo de corte.
Embalada potes plásticos resistentes,
não amassados, não estufados, que
garantam a integridade do produto,
até o momento do consumo, contendo
300 á 350 g, acondicionadas em
caixas lacradas, limpas, secas, não
violadas e resistentes. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 12 meses, a partir da data
de entrega na unidade requisitante.

Unidade

40

R$ 6,21

R$ 248,40
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860

DOCE DE LEITE– cremoso,
ingredientes: leite açúcar, glicose e
bicarbonato de sódio. Embalagem de
10 kg. Validade: mínimo 6 meses.

Unidade

20

R$ 37,48

R$ 749,60

861

Açúcar de baunilha –Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Embalagem contendo 100 g. Deverá
apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega.

Unidade

30

R$ 2,54

R$ 76,20

862

Açúcar de confeiteiro. Contendo
sacarose e amido de milho, com
aspecto sólido e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Embalagem em
conformidade com a legislação
sanitária vigente contendo 1Kg do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega.

Unidade

10

R$ 11,07

R$ 110,70
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863

Açúcar impalpável. Composto por
açúcar refinado finamente moído e
amido de milho. Empregado na
decoração de bolos, doces, sonhos,
croissants e outros produtos de
confeitaria fina. O amido encontrado
no açúcar impalpável permite que o
açúcar se mantenha seco quando
pulverizado sobre os doces, de forma
a impedir a absorção do açúcar pela
gordura proveniente dos doces,
mantendo inalterado o seu visual.
Apropriado para a montagem de
glacês, cremes, pasta americana ou
outros tipos de coberturas finas para
bolos decorados. Encontrado em
embalagem plástica, contendo 1Kg
do produto. Validade de 18 meses
após a data de fabricação. O produto
deve ser branco livre de impurezas e
sujidades. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega.

Unidade

10

R$ 10,63

R$ 106,30

864

Açúcar refinado de origem vegetal,
constituído fundamentalmente por
suco de cana-de-açúcar, contendo no
mínimo 99,3% de sacarose, com
aspecto sólido e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.

Unidade

50

R$ 3,74

R$ 187,00

865

Corante liquido para chocolate na cor
amarela. Embalagem contendo 10ml.
Prazo de validade: 1 ano.

Unidade

2

R$ 8,94

R$ 17,88
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866

Corante liquido para chocolate na cor
azul. Embalagem contendo 10ml.
Prazo de validade: 1 ano.

Unidade

2

R$ 8,94

R$ 17,88

867

Corante liquido para chocolate na cor
laranja. Embalagem contendo 10ml.
Prazo de validade: 1 ano.

Unidade

2

R$ 8,94

R$ 17,88

868

Corante liquido para chocolate na cor
rosa. Embalagem contendo 10ml.
Prazo de validade: 1 ano.

Unidade

2

R$ 8,94

R$ 17,88

869

Corante liquido para chocolate na cor
vermelha. Embalagem contendo
10ml. Prazo de validade: 1 ano.

Unidade

2

R$ 8,94

R$ 17,88

870

Corante liquido para chocolate, na
cor verde. Embalagem contendo
10ml. Prazo de validade: 1 ano.

Unidade

2

R$ 8,94

R$ 17,88

871

AÇÚCAR CRISTAL- branco, de 1
qualidade, sem sujidades, aspecto
sólido com cristais bem definidos,
embalagens contendo 5 kg. Validade:
2 anos.

Unidade

2100

R$ 8,72

R$
18.312,00

872

Chocolate ao leite- Procedência:
Brasil,Produto obtido da torra da
amêndoa fermentada do cacau. Peso
líquido: 1,050 kg, suporta 3 tempos
de transformação das coberturas de
chocolate. 53% de cacau(sólidos de
cacau e manteiga de cacau)
Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de validade e informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.

Unidade

10

R$ 45,65

R$ 456,50
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873

Chocolate branco - Procedência:
Brasil, Peso líquido: 1,050 kg,
suporta 3 tempos de transformação
das coberturas de chocolate,
composto de leite, manteiga de cacau
e acúcar. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de validade e informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.

Unidade

10

R$ 40,42

R$ 404,20

874

Chocolate em pó solúvel, 50 %
cacau,. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de validade e informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Embalado em caixas de
200g. Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

Unidade

25

R$ 27,89

R$ 697,25

875

Chocolate meio amargo Procedência: Brasil, Produto obtido
da torra da amêndoa fermentada do
cacau. Peso líquido: 1,050 kg, suporta
3 tempos de transformação das
coberturas de chocolate. 53% de
cacau(sólidos de cacau e manteiga de
cacau). Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de validade e informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.

Unidade

10

R$ 39,67

R$ 396,70
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Chocolate granulado preto. Confeito
de chocolate preto macio em
pequenos pedaços finos e compridos,
é utilizado como decoração ou
ingrediente. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalagem
plástica resistente e transparente de
plástico firme vedado. Embalagem
1,050 kg Deverá apresentar validade
mínima de 20 meses a partir da data
de entrega.

Unidade

15

R$ 18,79

R$ 281,85

877

Gotas de chocolate - Embalagem de
1kg. Especial para uso em confeitaria
(preparo de chocotone, cookies,
muffins entre outros produtos).
Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência. Data de fabricação, data
de validade e informações
nutricionais, constantes no rótulo do
produto. Encontrado em embalagem
plástica, firme vedado. Embalagem
de 500g. Deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.

Unidade

10

R$ 44,33

R$ 443,30

878

Amendoim - Embalagem 500g.
Descascado, limpo e selecionado para
uso culinário. Acondicionado em
embalagem contendo 500gr, feita de
plástico atóxico, transparente,
termossoldado e resistente
apresentando externamente os dados
de identificação, procedência,
quantidade do produto, prazo de
fabricação e prazo de validade além
das informações nutricionais.
Validade mínima de 10 meses a
contar da data de recebimento.

Unidade

50

R$ 9,04

R$ 452,00
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Coco ralado desidratado -Coco ralado
sem açúcar. Data de fabricação, data
de validade e informações
nutricionais constantes no rótulo do
produto. Embalado em pacotes de
plástico firme vedado ou a vácuo.
Embalagem de 100 gr. Prazo de
validade de 6 meses.

Unidade

50

R$ 7,08

R$ 354,00

880

Uva passas branca, sem caroço, seca,
produzidas com frutos maduros, sãos,
limpos isentos de matérias terrosos,
de parasitos, detritos animais e
vegetais. Embalado em saco plástico,
transparente e atóxico, que deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério da Agricultura.
Embalagem 200g. Prazo de validade:
12 meses.

Unidade

20

R$ 12,12

R$ 242,40

881

Uva passas preta, sem caroço, seca,
produzidas com frutos maduros, sãos,
limpos isentos de matérias terrosos,
de parasitos, detritos animais e
vegetais. Embalado em saco plástico,
transparente e atóxico, que deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério da Agricultura.
Embalagem 200g. Prazo de validade:
12 meses.

Unidade

20

R$ 9,84

R$ 196,80
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882

Frutas cristalizadas. Formado por
mistura de frutas. Sem presença de
umidade, sem sujidades e
contaminantes. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
potes de plástico firme vedado.
Embalagem de 250g.

Unidade

20

R$ 6,76

883

Achocolatado em pó, a base de cacau
em pó. Embalagens devem estar
intactas, acondicionadas em
embalagens de 1kg. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir
data de entrega.

Unidade

300

R$ 27,56 R$ 8.268,00

884

Bombom de chocolate, com recheio
cremoso de massa de castanha, com
camada crocante de wafer, coberto
com chocolate ao leite, peso de
aproximadamente 21,5g, embalados
em pacotes de 1kg, deverá conter na
embalagem as seguintes informações:
identificação do produto, inclusive
marca nome e endereço do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade,
nº de registro em órgão competente.

Unidade

10

R$ 80,92

R$ 809,20

885

Coco ralado desidratado, sem açúcar,
industrializado. Embalagem de
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo de 500g. Validade mínima de 6
meses a partir da entrega.

Unidade

10

R$ 39,90

R$ 399,00

886

CHOCOLATE- em pó, composto de
50% cacau em pó solúvel.
Embalagem de 1 kg. Validade: 12
meses

Unidade

50

R$ 12,27

R$ 613,50

887

Coagulante líquido para fabricação de
queijo. Poder coagulante 1:3.000/75
IMCU. Embalagem de no mínimo
200ml, com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
Validade mínima de 6 meses.

Unidade

10

R$ 11,10

R$ 111,00
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888

Glucose de milho – embalagem com
aproximadamente 300g. Xarope de
glucose de milho, é uma solução
concentrada, transparente de alta
viscosidade, obtida de açúcares de
milho através de um avançado
processo tecnológico. Pura, livre de
sujidades e contaminantes.
Embalagem plástica material atóxico,
apresentando externamente dados de
identificação, procedência,
especificações físico-químicas,
número de lote, data de validade,
quantidade. Data de validade mínima
de 6 meses a contar da data de
entrega.

Unidade

2

R$ 16,65

R$ 33,30

889

Amido de milho produto amiláceo,
extraído do milho para uso como
espessante. Pó fino, branco e puro,
livre de qualquer alteração de aroma
e coloração. Embalada em papel
impermeável, limpo, não violado,
resistente e acondicionado em caixas
de papelão resistentes, que garantam
a integridade do produto até o
momento do consumo, contendo 500
gramas do produto. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante. Marca referência de
qualidade: Maizena, ou similar,
equivalente ou de melhor qualidade.
Pacote de 500 gramas

Unidade

110

R$ 9,46

R$ 1.040,60
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890

Aveia, em flocos - Embalagem 500g)
Aveia em flocos finos, embalada em
papel impermeável, limpo, não
violado, resistente e acondicionado
em caixas de papelão, não amassadas
e resistentes. A embalagem interna
deverá ser em pacotes plásticos
transparentes, limpos e resistentes
que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo,
contendo aproximadamente 500g,
acondicionadas em caixas lacradas. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto e atender as especificações
técnicas. O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.

Unidade

22

R$ 6,89

R$ 151,58

891

Farinha de centeio – obtido do
processamento tecnológico adequado,
de grãos de Secale cereale , sadios,
limpos e seco por processo adequado,
com aspecto, cor, odor e sabor
próprios, isento de sujidades,
parasitos e larvas, bem como de
umidades, fermentações ou ranço,
embalado em saco de plástico
impermeável, com 500 gramas. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 20 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.

Unidade

52

R$ 5,96

R$ 309,92
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892

Farinha de mandioca fina torrada,
branca, embalada em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não
violados, resistentes, que garantam a
integridade do produtos até o
momento do consumo,
acondicionados em embalagens de
500g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 09 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.

Unidade

40

R$ 4,58

R$ 183,20

893

Farinha de trigo Especial, tipo 1,
fortificada com ferro e ácido fólico Embalagem de 1kg. Obtida da
moagem dos grãos inteiros do trigo.
Possui coloração branca, com aspecto
e odor característico. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro na
ANVISA. . O produto deverá
apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

Unidade

350

R$ 3,34

R$ 1.169,00

Unidade

50

R$ 4,36

R$ 218,00

894

Farinha integral de qualidade
superior. Farinha em que constam
fibras do trigo, de coloração mais
escura que a branca. Livre de pragas,
de teias, mofos e umidade. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro na
ANVISA. Contendo 1 kg, com data
de validade de até seis meses da data

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

de fabricação e de acordo com a
vigilância sanitária vigente.

895

Fubá / Farinha de milho amarela fina.
Fubá de milho amarelo, obtido pela
torração do grão de milho
desgerminado ou não, previamente
macerado, socado e peneirado, isento
de matérias terrosas, parasitas,
detritos animais ou vegetais e odores
estranhos, bolor e umidade,
embalagem de polietileno, atóxico,
transparente, resistente, contendo 1
kg, Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

Unidade

5

R$ 4,55

R$ 22,75

896

Fubá / Farinha de milho amarela
média - Fubá de milho amarelo,
obtido pela torração do grão de milho
desgerminado ou não, previamente
macerado, socado e peneirado, isento
de matérias terrosas, parasitas,
detritos animais ou vegetais e odores
estranhos, bolor e umidade,
embalagem de polietileno, atóxico,
transparente, resistente, contendo 1
kg, Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

Unidade

70

R$ 4,55

R$ 318,50
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897

Polvilho Azedo. Produto obtida da
fermentação de fécula de mandioca,
fabricado a partir de matérias-primas
sãs e limpas. Com umidade máxima
de 18%, acidez em ml de solução 5%,
80% de amido, resíduo mineral fixo
de 0,50% no máximo. Produto livre
de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais.
Embalagem plástica, transparente,
atóxica. A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro de
acordo com a legislação vigente.
Embalagem de 1Kg.

Unidade

106

R$ 10,98 R$ 1.163,88

898

Polvilho doce ou fécula de mandioca
-Produto livre de matéria terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais. Embalagem plástica,
transparente, atóxica. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro de
acordo com a legislação vigente.
Embalagem 500g.

Unidade

62

R$ 9,45

R$ 585,90

Unidade

10

R$ 2,99

R$ 29,90

899

Reforçador de farinha para pães –
Reforçador ou melhorador de farinha,
contendo enzimas, emulsificantes e
antioxidantes próprios para
panificação, em sachets de 10g,
embalagens plásticas resistentes e
íntegras, não transparente, A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto e atender as especificações
técnicas. O produto deverá apresentar

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

validade mínima de 05 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante. Embalagem de 10g).

900

Bicarbonato de sódio - . Para
aplicação na culinária em geral, pó
branco, de primeira qualidade, isento
de materiais estranhos e sujidades. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto. Pacote com 100 gramas.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.

Unidade

220

R$ 2,29

R$ 503,80

901

Fermento Biológico: Ingredientes:
Saccharomyces cerevisiae.
Utilização: Misturar o produto
diretamente a massa. Embalagem
Varejo: Pacotes de 10g. Valores
Nutricionais (referentes a 100g de
produto) Valor Calórico 128 Kcal
Carboidratos 14,0 g Proteínas 14,5 g
Gorduras Totais 1,6 g Gorduras
Saturadas 0,0 g Colesterol 0,000 mg
Fibra Alimentar 0,0 g Calcio 165,000
mg Ferro 8,000 mg Sódio 50,000 mg.
O produto deverá apresentar validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.

Unidade

380

R$ 1,72

R$ 653,60
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902

Fermento químico, seco, instantâneo
composto de pirofosfato ácido de
sódio, bicarbonato de sódio, fosfato
de mono-cálcio, hermeticamente
fechada. Com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, informações
nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Aparência: pó
fino de coloração branca e odor
característico. Deverá apresentar
validade mínima de 10 meses a partir
da data de entrega. Pacotes de 11g

Unidade

1000

R$ 2,21

R$ 2.210,00

903

Gelatina em folha, sem sabor, incolor.
Embalagen de 10g. Ela deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 30
meses a partir da data de entrega.

Unidade

1

R$ 9,49

R$ 9,49

904

Gelatina em pó sem sabor incolor
Embalagen de 12g. Ela deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega.

Unidade

400

R$ 5,46

R$ 2.184,00

905

Fermento químico, seco, instantâneo
e hermeticamente fechada.
Embalagem de 250g. Validade
mínima de 10 meses a partir da data
de entrega.

Unidade

4

R$ 9,83

R$ 39,32

906

PÓ PARA PUDIM- sabor caramelo.
Aplicação em sobremesas.
Embalagem contendo as informações
nutricionais, ingredientes e validade.
Embalagem de 1kg. Validade de 12
meses.

Unidade

50

R$ 5,51

R$ 275,50
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907

PÓ PARA PUDIM- sabor morango.
Aplicação em sobremesas.
Embalagem contendo as informações
nutricionais, ingredientes e validade.
Embalagem de 1kg. Validade de 12
meses.

Unidade

50

R$ 5,82

R$ 291,00

908

PÓ PARA PUDIM- sabor baunilha.
Aplicação em sobremesas.
Embalagem contendo as informações
nutricionais, ingredientes e validade.
Embalagem de 1kg. Validade de 12
meses.

Unidade

50

R$ 5,03

R$ 251,50

909

PÓ PARA PUDIM- sabor chocolate.
Aplicação em sobremesas.
Embalagem contendo as informações
nutricionais, ingredientes e validade.
Embalagem de 1kg. Validade de 12
meses.

Unidade

50

R$ 5,94

R$ 297,00

910

Feijão carioca com cores rajadas de
marrom claro e escuro, tipo phaseolus
vulgaris, classe cores, novo de
primeira qualidade. Embalagem
plástica transparente, resistente.
Registro no Ministério da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Validade mínima de 6 meses, a contar
da data de entrega. Enbalagem de
500g.

Unidade

400

R$ 7,28

R$ 2.912,00

911

Feijão preto, classe preto, novo, de
primeira qualidade. Embalagem
plástica transparente, resistente.
Registro no Ministério da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.

Unidade

1000

R$ 7,77

R$ 7.770,00
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912

Grão de bico- Tipo 1, de primeira
qualidade. Embalagem plástica
transparente, resistente. Registro no
Ministério da Agricultura. Sem
presença de grãos mofados,
carunchados e torrados. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.

Unidade

20

R$ 28,52

913

Lentilha em grão – embalagens de
500g, novo, de primeira qualidade.
Embalagem plástica transparente,
resistente. Registro no Ministério da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado.
Pacote de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 5 meses a contar da data
de entrega.

Unidade

150

R$ 10,66 R$ 1.599,00

Unidade

1000

R$ 7,59

914

Arroz parabolizado - os grãos
apresentam uma coloração
amarelada, em decorrência do
tratamento hidrotérmico, descascado
e polido, sub-grupo: polido, classe:
longo fino, tipo:1. Com as seguintes
Informações Nutricionais impressa na
embalagem para uma porção de 50g.
Quantidade por porção - %VD*,
valor calórico - 190kcal, Carboidratos
37g Proteínas 3 g Gorduras totais 0g, Gorduras saturadas 0, Colesterol
0 mg, Fibra alimentar 1 g , Cálcio 30
mg, Ferro 2 mg, Sódio 0 mg Safra
ano. Validade 12 meses. Padrão Prato
fino parborilizado, ou similar,
equivalente ou de melhor qualidade. a
data de fabricação, data de validade e
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informações nutricionais, tipo e/ou
classificação constante no rótulo do
produto. Embalado em pacotes de
plástico resistente. Embalagem de
2Kg.

915

Linhaça dourada, em semente –
Puras, livres de sujidades e
contaminantes Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Pacote de
500g.

Unidade

10

R$ 7,18

R$ 71,80

916

Quinoa em grãos. Contendo
identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.
Embalagem aproximadamente de
250g. Validade mínima de 90 dias a
partir da data de entrega nas unidades
requisitante. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura
ou Ministério da Saúde.

Unidade

10

R$ 27,54

R$ 275,40

917

Arroz integral, integral, tipo 1(um),
classe longo fino. Sem presença de
grãos mofados, carunchados e
torrados. Embalagem plástica
transparente, resistente e contendo
1kg. Validade mínima de 4 meses, a
contar da data de entrega.

Unidade

200

R$ 8,19

R$ 1.638,00
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918

Arroz branco, descascado e polido,
com grão longo e fino, na coloração
branca, tipo 1. Acondicionado em
embalagem plástica, integra, atóxica,
resistente, vedada hermeticamente. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 5 kg

Unidade

150

R$ 12,75 R$ 1.912,50

919

Café torrado e moído produto de 1º
qualidade, para passar; não contém
glúten; embalagem: 500g;
embalagem aluminizada, selo de
pureza emitido pela Associação
Brasileira da Indústria do Café ABIC;
rotulagem segundo os padrões da
Resolução nº 259 de 20/09/2002 do
MS. Prazo de validade: 10 meses a
contar da data de fabricação.

Unidade

100

R$ 15,79 R$ 1.579,00

920

Canela em pó. Especiaria utilizada na
condimentação de alimentos.
Descrição: Aspecto: pó. Cor:
característica - Odor: característico.
Características físico-químicas:
Umidade: 14% no máximo. O
produto deve ser acondicionado em
embalagens de 50 gramas, apresentar
validade mínima de 24 meses no mês
de fabricação.

Unidade

60

R$ 4,57

R$ 274,20

Unidade

10

R$ 4,73

R$ 47,30

921

Coentro desidratado a granel,
Constituído de folhas sãs, limpas e
secas de 1ª qualidade. Condimento
industrial, culinária em geral.
Acondicionado em Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada hermeticamente. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
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lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 15g.

922

Cravo da índia inteiro –Embalagem
10g. Cravo da índia inteiro. Puro,
livre de sujidades e contaminantes.
Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência, informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 10 g de peso
líquido. Data de validade mínima de
6 meses a contar da data de entrega
do produto.

Unidade

10

R$ 5,68

R$ 56,80

923

Curry em pó – condimento puro, livre
de sujidades e contaminantes.
Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência, informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 50 g de peso
líquido. Data de validade mínima de
6 meses a contar da data de entrega
do produto.

Unidade

10

R$ 6,39

R$ 63,90
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924

Erva doce seca - Constituída de
sementes, inteiras, limpas e secas.
Pura, livre de sujidades e
contaminantes. Puro, livre de
sujidades e contaminantes.
Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência, informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 12g de peso
líquido. Data de validade mínima de
3 meses a contar da data de entrega
do produto.

Unidade

2

R$ 3,89

R$ 7,78

925

Ervas finas secas - Embalagem 10g.
Selecionado de ervas secas, composto
por uma mistura de alecrim, sálvia,
tomilho e manjerona. Puras livres de
sujidades e contaminantes.
Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência, informações
nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e
número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo10 g de peso
líquido. Data de validade mínima de
3 meses a contar da data de entrega
do produto.

Unidade

25

R$ 5,66

R$ 141,50

926

Noz-moscada, inteira Acondicionado em Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada hermeticamente. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 8g

Unidade

2

R$ 4,91

R$ 9,82
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927

Pimenta do reino branca moída
Acondicionado em Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada hermeticamente. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg.

Unidade

1

R$ 58,80

R$ 58,80

928

Pimenta do reino preta moída.
Acondicionado em Embalagem
plástica, integra, atóxica, resistente,
vedada hermeticamente. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1kg

Unidade

1

R$ 65,96

R$ 65,96

929

Sal de cura (nitrato e nitrito) em
embalagens de 1kg. Prazo de
Validade 6 meses. acondicionados em
saco de polietileno resistente e
vedado, contendo informação
nutricional; com validade mínima de
10 meses a contar da data de entrega.
Características Organolépticas:
aparência: cristais de granulação
uniforme, não devendo estar pegajoso
ou empedrado; cor: branca; sabor:
característico (salino). :Pacote: 01
Quilograma.

Unidade

1

R$ 13,92

R$ 13,92
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930

Sal grosso - ; iodado; com, no
mínimo, 96,95 % de cloreto de sódio
e sais de iodo; acondicionados em
saco de polietileno resistente e
vedado, contendo informação
nutricional; com validade mínima de
10 meses a contar da data de entrega.
Características Organolépticas:
aparência: cristais de granulação
uniforme, não devendo estar pegajoso
ou empedrado; cor: branca; sabor:
característico (salino). :Pacote: 01
Quilograma.

Unidade

10

R$ 3,02

R$ 30,20

931

Sal refinado iodado- Refinado;
iodado; com, no mínimo, 96,95 % de
cloreto de sódio e sais de iodo;
acondicionados em saco de
polietileno resistente e vedado,
contendo informação nutricional;
com validade mínima de 10 meses a
contar da data de entrega.
Características Organolépticas:
aparência: cristais de granulação
uniforme,não devendo estar pegajoso
ou empedrado; cor: branca; sabor:
característico (salino).:Pacote: 01
Quilograma.

Unidade

205

R$ 2,23

R$ 457,15

932

Canela em casca. Especiaria utilizada
na condimentação de alimentos.
Descrição: Aspecto: em casca. Cor:
característica - Odor: característico.
Características físico-químicas:
Umidade: 14% no máximo. O
produto deve ser acondicionado em
embalagens de 100 gramas,
apresentar validade mínima de 24
meses no mês de fabricação.

Unidade

10

R$ 18,28

R$ 182,80
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933

Cravo da índia, inteiro, embalagem
de 40g. Puro, livre de sujidades e
contaminantes. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura, contendo
40 g de peso líquido. Data de
validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.

Unidade

10

R$ 23,63

R$ 236,30

934

Louro seco, folha de louro seca.
Especiaria utilizada na
condimentação de alimentos.
Descrição: Aspecto: folha. Cor:
característica- Odor: característico.

Unidade

20

R$ 4,83

R$ 96,60

935

Orégano desidratado, embalagens de
200g. Acondicionado em Embalagem
plástica, íntegra, atóxica, resistente,
vedada hermeticamente. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 20
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500g

Unidade

10

R$ 22,33

R$ 223,30

936

ALHO EM PÓ- para fins
alimentícios, embalagem com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.

Tubo

1

R$ 44,50

R$ 44,50

937

Antioxidante e fixador de cor A.I.
para produtos cárneos, com prazo de
validade mínimo de 6 meses e
embalagem com dados de
identificação do produto e do
fabricante.

Tubo

1

R$ 56,67

R$ 56,67
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938

Sal fundente para requeijão cremoso.
Produto utilizado para estabilização
da massa de queijo/requeijão, usado
no processo de fundir a massa para
obter o requeijão cremoso. Pó fino
branco com sabor e odor
característico. Contendo
estabilizantes tetrapirofosfato de
sódio (INS 450iii) e citrato de sódio
(INS 331iii). Embalagem de 1kg.

Unidade

1

R$ 42,00

R$ 42,00

939

Café solúvel;tradicional; granulado
ou em pó; elaborado com grãos
selecionados; cremoso; em
embalagem de 200g; Prazo de
validade: 12 meses a contar da data
de fabricação.

Unidade

50

R$ 12,48

R$ 624,00

940

Biscoito doce tipo maisena.
Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico
(vitamina B9), açúcar, gordura
vegetal hidrogenada, açúcar
invertido, amido, sal refinado,
fermentos químicos (Bicarbonato de
amônio e bicarbonato de sódio),
estabilizante lecitina de soja,
aromatizante melhorador de farinha
metabissulfito de sódio. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro na
ANVISA. Pacote com 200 gramas.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.

Unidade

100

R$ 5,29

R$ 529,00
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941

Biscoito tipo Maria – Bolacha doce
de amido de milho, ou tipo “Maria”.
Acondicionadas em pacotes de
polipropileno, atóxico,
hermeticamente vedados, com
aproximadamente 400 g. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.

Unidade

100

R$ 6,82

942

Batata palha - batata cortada no
formato palha, já salgada, frita em
gordura vegetal hidrogenada. Não
contém glúten. Embalagem plástica
transparente atóxica. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
ministério da agricultura. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade. Pacote
contendo 1kg.

Unidade

250

R$ 29,30 R$ 7.325,00

943

Biscoito tipo Água e Sal – Bolacha
salgada ou tipo “Água e Sal”.
Acondicionadas em pacotes de
polipropileno, atóxico,
hermeticamente vedados, com
aproximadamente 350 g. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.

Unidade

110

R$ 5,33
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944

Pão de forma, com casca - Pão de
forma, sem casca, fresco do dia,
fatiado na vertical, com sal, pesando
aproximadamente 500g depois de
assado, acondicionado em
embalagem de polietileno, original do
fabricante, resistente, que permita
visualizar o produto, contendo
informações nutricionais, data de
fabricação e validade, número do
lote. Validade máxima de 10 dias.

Quilo

800

R$ 6,33

R$ 5.064,00

945

Pão francês ou cacetinho (pão de
trigo) de 25 g. Pão francês, ou pão de
trigo, tipo hotel, peso de 25g. Deve
ser produzido no dia da entrega, com
formato fusiforme e com pestana.
Acondicionados em monoblocos
retornáveis de polietileno, fechados,
em perfeitas condições de higiene,
coberto com material impermeável O
fornecedor deverá garantir a validade
do produto, no prazo mínimo de 6
horas após a entrega.

Quilo

1200

R$ 10,00

R$
12.000,00

946

Pão francês ou cacetinho integral de
25 g. Pão francês, ou pão de trigo,
tipo hotel, peso de 25 g. Deve ser
produzido no dia da entrega, com
formato fusiforme e com pestana.
Acondicionados em monoblocos
retornáveis de polietileno, fechados,
em perfeitas condições de higiene,
coberto com material impermeável O
fornecedor deverá garantir a validade
do produto, no prazo mínimo de 6
horas após a entrega.

Quilo

1200

R$ 11,16

R$
13.392,00

Unidade

40

R$ 6,53

R$ 261,20

947

Sagú. Embalagem 500g. Bolinhas
brancas, formato redondo, perfeito e
pequeno, obtidas da mandioca.
Embalagem plástica transparente,
resistente. Registro no Ministério da
Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados.
Validade mínima de 6 meses, a contar
da data de entrega. Enbalagem de
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500g.

948

Macarrão Yakissoba - Macarrão tipo
soba a base de trigo sarraceno, seco.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme vedado ou a
vácuo. Padrão Santa Amália ou
similar, equivalente ou de melhor
qualidade.. Pacote de 500 gramas.
Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.

Unidade

60

R$ 7,87

R$ 472,20

949

Macarrão penne, massa seca, de
farinha de trigo com ovos. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 gramas. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.

Unidade

300

R$ 4,33

R$ 1.299,00
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950

Macarrão spaghetti, massa seca, de
farinha de trigo com ovos. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Pacote de 500 gramas. Data de
fabricação, data de validade e
informações nutricionais, constantes
no rótulo do produto. Embalado em
pacotes de plástico firme e vedado.
Data de validade mínima de 20 meses
a contar da data de entrega do
produto.

Unidade

500

R$ 4,33

R$ 2.165,00

951

Creme de leite UHT - Embalagem
200g. Creme de leite com os
seguintes ingredientes: estabilizante:
Difosfato de sódio, apresentando teor
de matéria gorda de 25%, com
validade mínima de 5 meses a contar
da data da entrega, Produto não
apresenta separação de fases, sendo
homogêneo, isto é, o soro está
misturado á gordura. Produto
esterilizado, embalagem tetra pak de
200g, garantindo a segurança
alimentar e facilitando o
armazenamento por não necessitar de
refrigeração, antes de abrir a
embalagem.. Prazo de validade: 6
meses.

Unidade

830

R$ 3,64

R$ 3.021,20

952

Leite condensado obtido pela
desidratação do leite, adicionado de
sacarose ou glicose, em caixas tetra
pak, limpas, resistentes, com
rotulagem nutricional obrigatória,
registro no órgão competente,
validade mínima de 10 meses a partir
da data de entrega. Embalagens de
395g.

Unidade

30

R$ 5,63

R$ 168,90
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953

Leite de vaca integral, sem
adulterações, com mínimo de 3% de
gordura ou teor original, líquido, cor
branca, odor e sabor característicos,
acondicionado em embalagem longa
vida UHT/ UAT (ultra alta
temperatura), em caixa cartonada, de
1 litro, validade até 4 meses. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA
e carimbo de inspeção.

Unidade

5000

R$ 3,54

R$
17.700,00

954

Leite em pó integral – Embalagem de
400 g) Leite integral desidratado,
instantâneo, com redução de gorduras
(lipídios), contendo pirofosfato
férrico e emulsificante lecitina de
soja, acondicionados em embalagem
de folha de flandres ou alumínio
limpa, resistente, atóxica, isenta de
ferrugem, não amassada, contendo
400g de peso líquido. Embalagem
apresentando externamente dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.

Unidade

1

R$ 14,94

R$ 14,94

955

LEITE, UHT, livre de lactose,
acondicionado em embalagem
tetrapack, fechamento com rosca,
cada embalagem contendo 1 litro,
com no mínimo 3 meses de validade
a contar da data de entrega.

Unidade

50

R$ 5,25

R$ 262,50
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956

Leite condensado obtido pela
desidratação do leite, adicionado de
sacarose ou glicose, em embalagem
plástica, atóxica, limpas, resistentes,
com rotulagem nutricional
obrigatória, registro no órgão
competente, validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 5 kg

957

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE
SOJA, grau alimentício, quantidade
mínima de proteínas 50%.
Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. Pacote com 250g.
Unidade

958

Cultura lática mesofílica liofilizada
de cepas mistas de Lactococcus lactis
Subsp. Lactis e Lactococcus lactis
Subsp. Cremoris, para produção de
queijo fresco e de textura fechada.
Envelope com dose para uso em 1000
litros de leite. Produto importado.
Embalagem com dados de
identificação do produto, fabricante e
prazo de validade mínimo a partir da
entrega de 6 meses.

959

Cultura lática termofílica liofilizada
de cepas mistas de Streptococcus
termophilus e Lactobacillus
bulgaricus, para produção de iogurte
de alta viscosidade. Envelope com
dose para uso em 500 litros de leite.
Produto importado. Embalagem com
dados de identificação do produto,
fabricante e prazo de validade
mínimo a partir da entrega de 6
meses.

Unidade

Unidade

Unidade

100

70

R$ 41,26 R$ 4.126,00

5,85

R$ 409,50

2

R$
270,33

R$ 540,66

2

R$
228,67

R$ 457,34
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960

Nitrato de sódio técnico, uso
alimentício, para utilização na
produção de queijos. Embalagem de
500g, com dados de identificação do
produto e marca do fabricante. Com
prazo de validade na entrega mínimo
de 6 meses.

Unidade

1

R$ 27,33

R$ 27,33

961

PECTINA CÍTRICA - em pó, grau
alimentício, para uso em geléias.
Branca, extraído de casca de frutas
cítricas para uso em alimentos como
espessante, estabilizante. Embalagem
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação prazo de validade.
Embalagem com 500g.

Unidade

1

R$
579,33

R$ 579,33

TOTAL

R$
158.572,76

TOTAL: R$ 2.466.595,28 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS
MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
2.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1.

3.

Necessita-se adquirir insumos para utilização em aulas práticas dos cursos Técnico em
Cozinha e curso Superior de Gastronomia, e, principalmente insumos para oferta de
refeições para os alunos do Campus São Borja e demais campi IFFAR participantes
desta licitação.
2.1.1.

Justifica-se o agrupamento dos itens devido os mesmos possuírem características
e finalidades alimentícias comuns, considerando também a dificuldade em manter
diferentes fornecedores devido a logística de entrega do material, sendo que esta
deve ocorrer de forma simultânea.

2.1.2.

A marca de referência é utilizada meramente como exemplificação de parâmetro
de qualidade, sendo admitida marca similar, equivalente ou de melhor qualidade.
Justifica-se a utilização das marcas de referência em determinados produtos devido
peculiaridades que implicam no resultado final dos pratos a serem desenvolvidos
nas aulas práticas, onde considera-se o sabor, consistência e demais parâmetros
para avaliação do aluno.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1.

A natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do art.
1º, da Lei 10.520, de 2002.
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4.

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1.

O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da nota de
empenho/requisição pelo fornecedor, de forma fracionada de acordo com a necessidade
do refeitório e planejamento das aulas, nos seguintes endereços:
GRUPO 1 a 14 – CAMPUS SÃO BORJA = Rua Otaviano Castilho Mendes, nº 355
- CEP 97670-000 - São Borja/RS, fone (55) 3431-0500, e-mail:
gastrolab.sb@iffarroupilha.edu.br
GRUPO 15 – CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL = Rua 20 de Setembro, 2616 CEP 97420-000 - São Vicente do Sul - Rio Grande do Sul/RS Telefone: (55) 32574100
GRUPO 16 – CAMPUS JAGUARI = BR 287, KM 360, Estrada do Chapadão, sn CEP 97760-000 - Jaguari - Rio Grande do Sul/RS – Telefone: (55)3255-0200
GRUPO 17 – CAMPUS ALEGRETE = RS-377 - Km 27 - Passo Novo - CEP 97555000 - Alegrete/RS -Telefone: (55) 3421-9600
GRUPO 18 – CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS = RS 527 - Estrada de acesso
secundário para Tupanciretã – Telefone: (55) 3271-9500

GRUPO 19 – CAMPUS SANTA ROSA = Av. Cel. Bráulio de Oliveira, 1400 Bairro Central - CEP: 98787-740 Santa Rosa/RS - Telefone: (55)2013-0200
GRUPO 20 – CAMPUS SANTO AUGUSTO = Rua Fábio João Andolhe, 1100 CEP 98590-000 - Santo Augusto / RS Telefones: (55) 3781-3545
4.2.

A entrega deverá ser realizada mediante agendamento prévio e respeitando o horário de
expediente dos campi.

4.3.

Os produtos deverão ser entregues transcorrido no máximo 25% do prazo de validade
(ou de acordo com especificação própria para cada produto descrita na tabela);

4.4.

Das condições da embalagem, deve ser original, estar limpa, integra e seguir as
particularidades de cada produto;

4.5.

A rotulagem de cada produto deve ser original, quando for o caso, constar o nome e a
composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão
oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e
quantidade(peso);

4.6.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 3 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. O material entregue será considerado
recebido em até 8 (oito) horas, assim que da verificação da quantidade e qualidade dos
produtos.
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4.7.

5.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1.

São obrigações da Contratante:
5.1.1. receber

o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. verificar

minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. comunicar

à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.1.4. acompanhar

e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. efetuar

o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
5.2.

A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.
5.3.

6.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.

6.1.1. efetuar

a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo
e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de garantia ou validade;
6.1.2. responsabilizar-se

pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.3. substituir,

reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
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6.1.4. comunicar

à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. manter,

durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
6.1.6. indicar
7.

preposto para representá-la durante a execução do contrato.

DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.
8.1.

9.

CONTROLE DA EXECUÇÃO
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
9.1.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.
9.3.

10.

DO PAGAMENTO
10.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo contratado.
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10.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º,
§ 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
10.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
10.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
10.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
10.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da contratante.
10.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa
nº 3, de 26 de abril de 2018.
10.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.
10.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
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financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = (TX)

I=

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa
anual = 6%

365
11.

DO REAJUSTE
11.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

12.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a Contratada que:
12.1.

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
12.1.1.

12.1.2.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3.

fraudar na execução do contrato;

12.1.4.

comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5.

cometer fraude fiscal;

12.1.6.

não mantiver a proposta.

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
12.2.

advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
12.2.1.

multa moratória de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

12.2.2.
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multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;

12.2.3.

em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
12.2.4.

suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
12.2.5.

impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
12.2.6.

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
12.2.7.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que:
12.3.

tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
12.3.1.

12.3.2.

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
12.3.3.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
12.4.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
12.5.

12.6.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
São Borja, 23 de outubro de 2019.

Bianca Ambrosini
Requerente

Carla Tatiana Zappe
Diretora Geral
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